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RESUMO

O câncer continua a ser uma doença temida pela humanidade; não raro, é considerado como
sinônimo de morte, sofrimento e estigma. Ocorrendo na infância, esse significado parece adquirir 
uma conotação ainda mais intensa, tendo em vista o sentimento de piedade e perplexidade dos 
adultos diante da precocidade do evento quase sempre associado à morte. A co-existência do 
psicólogo com a criança portadora de câncer,vai adquirindo, assim, um sentido permeado por 
incógnitas, medos e fantasias, que nos suscitou o seguinte questionamento: como o psicólogo que 
atende crianças com câncer vivencia esta experiência? O objetivo desta pesquisa foi, portanto, 
compreender esta experiência de co-existência. Nossa perspectiva teórica advém da fenomenologia
existencial e, mais especificamente, da Abordagem Centrada na Pessoa e da Ontologia Existencial de 
Martin Heidegger. A metodologia é qualitativa, de caráter fenomenológico. O instrumento de acesso 
à experiência foi a narrativa, tal como proposta por Walter Benjamin. Foram realizadas nove 
entrevistas semi-abertas com psicólogas que trabalham nos serviços de oncologia pediátrica da 
cidade do Natal-RN. Tais entrevistas foram gravadas em fitas cassete, transcritas, e posteriormente,
literalizadas. A compreensão das narrativas foi realizada com base na ontologia heideggeriana, na 
leitura exaustiva dos dados e no recorte de trechos indicativos do sentido da experiência de ser 
psicólogo nessa área. A pesquisa sugere que a experiência é norteadora do saber-fazer clínico, sendo 
atravessada pelas implicações de temáticas-chaves que indicam o cuidado como elemento ontológico 
central que orienta o modo como estes profissionais vêm-sendo-no-mundo, juntamente com sua 
clientela. Além disso, a experiência de cuidar dessas crianças adquire o sentido de verdadeira lição de 
vida, uma vez que o câncer desfaz a ilusão de imortalidade, lançando o psicólogo à sua condição de 
ser-para-a-morte, e com isso, convocando-o a autenticidade. Não se trata apenas de vivenciar a 
angústia e a iminência de morte, mas, sobretudo, de ressignificá-las em prol de um aprendizado 
contínuo, de atendimentos de qualidade, dentre outras possibilidades. Trabalhar com câncer infantil 
traz novas perspectivas e visões de mundo, fazendo do psicólogo uma pessoa mais humana e sensível 
às necessidades alheias. E acreditamos que independente da área de atuação, ser psicólogo é uma
maneira particular que escolhemos para ser cidadão. É um projeto que será delimitado pela 
sociedade, pela história e pela cultura, e enfim, por nós enquanto seres-no-mundo. Por isso, 
entendemos que os resultados desta pesquisa sugerem o aprofundamento das temáticas discutidas 
neste campo de intervenção, a fim de novas possibilidades de sentido possam emergir, dando 
margem a outras reflexões sobre a prática clínica, a formação profissional em Psicologia, dentre 
outros possíveis desdobramentos.

Palavras-chave: Psicooncologia Pediátrica; cuidado; morte; angústia, fenomenologia.

9



ABSTRACT

Cancer goes on to be a  frightening  disease by humanity, simetimes, it is considered as death, 
suffering and   stigma synonym. Occurring    at childhood , this meaning  seems to   acquire  a 
more intense conotation , having  in view of the   perplexity  and godliness  feeling  in the 
presence of  the  precocity of events, nearly always associated to the death. A psychologist co-
existence with the  cancer children is going  acquiring , thus, a permeated sense by incognitas , 
fears  and fantasy, which raised us  the following question: how does the psychologist  that 
answers  children with cancer lives this experience? Therefore, the aim this research  was to 
understand this co-existence experience. Our theoretical perspective comes from an existencial 
fenomenology and, more specifically, the Humanistic Approach and Martin Heidegger 
Existencial Ontology. The metodology is qualitative of phenomenological character. The access 
instrument to the experience was the narrative, such as purpose  by Walter Benjamin. They were
carried out   nine semi-open interviews  with psychologists who work  on pediatric  oncology 
services  of  Natal-RN city. Such interviews  were   recorded in cassette,  transcripted and later, 
re-educated. These interviews were recorded, transcribed and later on edited with the help of the 
interviewee and turned into a text. The narrative comprehension was carried out on Heidegger 
Existencial Ontology, on  dada exaustive  reading  and  the clipping of indicative  passages of 
experience sense of being psychologist  on this area. The research suggests that the experience 
is oriented of clinic kowing-doing, being crossed by implications of key thematics which 
indicate the care as central ontologic element  that orientates the way as these professionals 
come being in the world in association with the clientèle. Besides, the caring experience of these 
children acquire the sense of true living  experience, since the cancer  undoes  the immortality
illusion , launching the psychologist to  his/her  condition of being to the death  and with  that, 
calling him/her  the  authenticity. Is is only not dealt with to experience the anguish and the 
death imminence , but  above all, re-meaning  them in favour of  a continual  learning , of 
quality  answering , besides other  possibilities. Working with child cancer brings news 
perspectives and world views, making the psychologist a more human people and sensitive to 
the  distracted  needs. And we believe that, regardless of area which actuates, being psychologist 
is a particular way which choose to be citizen. Is is a project that will be delimited by society, 
history  and culture and  after all, by us  like  human being. Therefore, we understand that the 
results this research suggest the discussed thematic deepening on this intervention field in order 
to  new sense  possibilities can arise  giving  origin  to other reflections  about the  clinical 
practice, the  professional formation  in Psychology and other possible  developments.

KEY-WORDS: Pediatric Oncology; Clinic; Care; Death; Anguish; Phenomenology.
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1. Introdução 

  Abrindo as cortinas: nossa experiência em cena... 

Desde a graduação em Psicologia alguns questionamentos sobre a prática clínica do 

psicólogo em oncologia pediátrica nos suscitavam inquietações, especialmente sobre a sua práxis 

cotidiana e as implicações do seu saber-fazer neste contexto. Tais inquietações emergiram

efetivamente a partir da experiência de estágio extracurricular num hospital público especializado no 

tratamento oncológico, que se transformou numa via de acesso ao fazer clínico psicológico. Essa 

experiência e os conhecimentos advindos do curso de formação em psicologia hospitalar abriram

frestas para que refletíssemos criticamente acerca de seus desdobramentos, o que nos possibilitou a 

tecitura de algumas reflexões iniciais acerca do saber-fazer clínico em oncologia pediátrica. 

Os conhecimentos que subsidiaram a escolha do problema de pesquisa advêm do contato 

com a abordagem fenomenológico-existencial enquanto perspectiva teórico-metodológica, da 

ontologia existencial de Martin Heidegger (1889-1976) e da Abordagem Centrada na Pessoa, 

representada por Carl Rogers (1902-1987), dentre outras considerações acerca da subjetividade 

e da clínica psicológica neste âmbito.

Esses conhecimentos, ao nosso ver, são de duas ordens: científico e empírico. O 

conhecimento científico se refere aos pressupostos teóricos anteriormente citados, ou seja, o 

solo epistemológico que nos situamos para apresentar a problemática de estudo e contextualizar 

nossas reflexões. O conhecimento empírico advém de nossa própria experiência enquanto 

aprendizes de psicólogos, ou seja, nasce com a prática clínica que tivemos no atendimento à 

criança com câncer e familiares, bem como do intercâmbio direto com a equipe de profissionais

envolvidos.
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Pensamos que a escolha de tal problemática de pesquisa parece aproximar-se da  nossa 

visão de homem, ou seja, da idéia de sujeito enquanto ser de projeto que encontra-se situado 

num constante vir-a-ser no mundo (Heidegger, 1995). Tal escolha se dá pela crescente 

identificação com o tema, pela sua possibilidade de interlocução com os conhecimentos

anteriormente citados e ainda, pelas inquietações emergentes a partir de nossa práxis clínica 

psicológica institucional. Práxis que envolve implicações frente à ameaça iminente de morte - 

representada por uma doença grave como o câncer, e que requer uma postura do psicólogo 

diante da  angústia que perpassa seu campo de trabalho.

Com base em nossa experiência prática, destacamos algo que nos chamou atenção, que 

foi a pequena quantidade de profissionais atuantes nesta área, bem como algumas evidências 

empíricas que revelavam por parte destes profissionais, uma certa posição de defesa, ou seja, 

uma tendência por parte do psicólogo em evitar o contato e o possível envolvimento afetivo 

com a criança doente e seus familiares.

É importante ressaltar que as implicações diante de nossas experiências de vida também

nos levaram a atuar e pesquisar nesta área, uma vez que o evento do câncer foi algo marcante

em nossa trajetória de co-existência, de ressignificações da morte e de busca pelo sentido da 

vida.

De acordo com a literatura pesquisada e conhecida até o presente momento, percebemos

que tal problemática ainda carece de contribuições e sistematizações, tendo em vista a pequena 

quantidade de produções científicas que problematizem e discutam a ação clínica do psicólogo 

no âmbito da oncologia pediátrica, e mais especificamente, a compreensão de sua experiência 

enquanto ser-profissional-cuidador implicado com as crianças portadoras de câncer e os demais

atores presentes em sua prática.
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Sendo assim, nosso percurso de construção foi se dando de modo mais sistemático

através da monografia de conclusão do Bacharelado1 em Psicologia. Esta pesquisa foi 

qualitativa, de caráter fenomenológico, e teve como população alvo cinco psicólogos que 

exerciam suas atividades nos serviços de oncologia pediátrica da cidade do Recife-PE. Este 

estudo inicial nos pareceu significativo. Nele, identificamos duas dimensões principais no 

tocante à compreensão do sentido da experiência clínica destes profissionais: a dimensão

teórico-técnica e a dimensão sócio-religiosa. Estas, por sua vez, suscitavam a existência de 

recursos necessários para lidar com a angústia diante da finitude denunciada pelo câncer 

infantil.

Com base no depoimento dos entrevistados, inferimos que os recursos pertencentes à 

dimensão sócio-religiosa não eram enfatizados nem trabalhados ao longo da formação

acadêmica. No entanto, estes recursos perpassam e constituem o saber-fazer cotidiano e 

abrangem algumas modalidades do cuidar, tais como: vinculação com recursos sócio-culturais 

(atividades de lazer, música, literatura) e espirituais (cultivo da espiritualidade através da fé e/ou 

religião), enquanto ferramentas terapêuticas indispensáveis ao acompanhamento destas crianças. 

Estes recursos parecem agregar, portanto, uma prática psicológica que se traduz pela busca do 

enfrentamento da doença, superação das dificuldades diante da iminência de morte, bem como

pela possibilidade de ressignificação da vida. Já a dimensão teórica-técnica designa o “cuidar de 

si” como condição indispensável na prática do “cuidado com o outro”, sendo composta por 

modalidades clínicas, tais como: psicoterapia individual, supervisão técnica, atualização 

profissional, dentre outros. Isso sugere a necessidade de uma postura ética diante do saber-fazer 

clínico na oncologia pediátrica. Tal postura pressupõe reflexão e autocompremetimento na 

implicados numa determinada conduta (Figueiredo, 1996). 

1 A monografia teve como título: "Compreendendo o sentido da experiência clínica de psicólogos com crianças
portadoras de câncer".
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Partindo do estudo anterior, seguimos dando continuidade à temática investigada no 

Bacharelado, buscando refletir criticamente acerca de algumas inquietações que nos mobilizaram

desde o início deste estudo, como por exemplo, o saber-fazer clínico em oncologia pediátrica, a morte

e o contexto de adoecimento. No entanto, nosso foco de estudo reside na experiência de psicólogos 

enquanto seres-no-mundo em co-existência junto às crianças com câncer nos serviços de oncologia 

pediátrica da cidade do Natal-RN.

Ser-no-mundo é uma expressão cunhada pelo filósofo Martin Heidegger (1995) que significa 

o processo de constituição do homem enquanto ser-para-a-morte, ou seja, de um vir-a-ser no mundo,

de um processo constante de devir. Esse devir parece ir se configurando na medida em que se 

desdobram as possibilidades múltiplas de existência e co-existência (relação com os outros).

Optamos pela continuidade desta pesquisa na pós-graduação por entendermos que a primeira

investigação favoreceu a identificação com nosso campo de pesquisa e intervenção atuais.  Além

disso, suscitou dúvidas e questionamentos importantes acerca do ser-no-mundo do psicólogo, das 

implicações do seu saber-fazer clínico em oncologia pediátrica, bem como dos desdobramentos dessa 

experiência.

Reconhecemos que a questão central deste estudo remete-nos, portanto, ao percurso 

processual de nossas experiências de atendimento à criança com câncer e aos questionamentos

implicados nessa prática. Portanto, a "bricolage" ou a mera transposição da filosofia para a clínica 

não nos cabe enquanto intento. Ao contrário, nossa matéria-prima de estudo advém dessa experiência 

anteriormente citada. Isto é feito no intuito de situar melhor nosso objetivo que é compreender a 

experiência do psicólogo enquanto ser-no-mundo inserido no contexto de atendimento à criança com

câncer.

Neste sentido, consideramos haver um avanço no enfoque desta investigação, pois no 

primeiro momento da monografia realizamos apenas um breve estudo introdutório acerca da 

14



experiência de psicólogos nos serviços de OP2 da cidade do Recife-PE, enfocando mais um aspecto 

desta, que foi a prática clínica psicológica. Já neste segundo momento, fizemos um estudo mais

aprofundado com nove psicólogos dos serviços de OP da cidade de Natal-RN, enfatizando a 

experiência deste profissional como um todo em paralelo à discussão da ontologia de Heidegger. O 

avanço consiste, então, no aprofundamento da experiência do psicólogo como ser-no-mundo,

extrapolando, portanto, as questões referentes à  formação do psicólogo e os valores implicados na 

sua intervenção, como foi visto no estudo que nos referimos aqui. 

Alguns termos-chaves da ontologia heideggeriana e da fenomenologia existencial foram

utilizados nesta pesquisa no intuito de elucidar nosso percurso reflexivo, sendo necessário, portanto, 

uma breve contextualização de cada um deles. 

Destacamos inicialmente o termo compreensão, apoiados em Valle (1995) que se baseia em

Heidegger (1995). A autora nos lembra que a existência humana demanda a compreensão do sentido 

dos fenômenos além ou independentemente dos recursos científicos-naturais. Diante da necessidade 

de observar, descrever e tornar inteligíveis os fenômenos humanos é que surge a linha de pensamento

denominado de hermenêutica3. Para Coreth (1973), hermenêutica significa declarar, anunciar, 

interpretar, esclarecer, traduzir. É uma arte da compreensão que não visa o saber teórico, mas sim o 

uso prático, ou seja, a prática, a técnica da boa interpretação de um texto falado ou escrito. Aqui, 

elegemos a hermenêutica heideggeriana por se aproximar de nossa perspectiva epistemológica.  Para 

Heidegger (1995), a hermenêutica se dá quando o sujeito toma consigo o todo de seu mundo, a fim

de realizar a projeção dos sentidos. 

2 OP = Oncologia Pediátrica. A sigla será utilizada ao longo deste trabalho. 

3 Hermenêutica é uma palavra que tem raízes no verbo grego hermaneucin (interpretar) e no substantivo 
hermenera (interpretação) (Espósito, 1991). Inicialmente o termo surgiu como sinônimo para a interpretação 
dos textos bíblicos, sendo posteriormente usado para designar todo o esforço de interpretação científicaz de um
texto difícil que exige uma explicação. Hoje, a hermenêutica a hermenêutica constitui uma reflexão filosófica 
interpretativa ou compreensiva sobre os símbolos e os mitos em geral (Japiassú & Marcondes, 1996).
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Compreensão quer dizer abertura do sujeito ao mundo que se problematiza, ou seja, é 

condição de possibilidades do homem vir-a-ser-no-mundo, de apreender e captar sentidos 

(Heidegger, 1995).4 No entanto, a compreensão que temos da nossa existência como ser-no-mundo é 

apenas parcial, visto que não somos detentores de um conhecimento absoluto acerca de nós e do 

mundo.

Heidegger nos diz que a compreensão é condição constitutiva originária do humano. Sendo 

assim, o homem é um ser-no-mundo que existe compreendendo. É essa abertura ao ser, ou seja, a 

capacidade de falar e de se interrogar sobre si e sobre o mundo que lhe confere o acesso ao que está 

implícito na manifestação dos entes (coisas). Essa compreensão originária precede a qualquer 

interpretação. Nas palavras do autor: “a interpretação é que se funda existencialmente na 

compreensão, e não vice-versa. Interpretar não é tomar conhecimento de que se compreendeu, mas

elaborar as possibilidades projetadas na compreensão”. (Heidegger, 1995, p.204). 

Sendo assim, convém esclarecer que só interpretamos o mundo depois que o 

compreendemos. E só compreendemos depois que escutamos. E é somente com base nessa 

possibilidade de escutar que se torna possível ouvir, já que ouvir é antes de tudo, uma escuta 

compreensiva (Heidegger, 1995). 

Na hermenêutica heideggeriana outro termo ganha destaque: o ser-no-mundo, que diz 

respeito ao homem vinculado ao mundo e as relações com os outros. Giordani (1997), baseado em

Heidegger, comenta que esta vinculação é necessária e dinâmica, sendo constituída pela múltipla

atividade humana. Heidegger, por sua vez, nos diz que o ser-no-mundo constitui a estrutura do 

4 Compreensão quer dizer "tomar junto", "abranger com". Com a fenomenologia, a compreensão passa a ser
definida como um mundo de conhecimento predominantemente interpretativo, em oposição ao modo
científico, que é o da explicação  (Japiassú & Marcondes, 1996) .
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dasein5. Algumas características ontológicas fundamentais (existenciais6) perpassam a noção de ser-

no-mundo, que são: a disposição afetiva, a compreensão e a fala. 

Inwood (2002) comenta que Heidegger considera a possibilidade, a atualidade e a 

necessidade como modos de ser, e isto não quer dizer que haja uma separação do ser de seu contexto. 

Não poderíamos deixar de destacar também o termo experiência a fim de ilustrar melhor

nosso percurso de investigação. De acordo com Lévy (2001, p.51) experiência designa “um ato 

primordial pelo qual o homem entra em relação com o mundo, descobre as coisas em sua 

singularidade e seu imediatismo, mas também os outros e ele mesmo”.

Lévy (2001) aponta que na acepção mais antiga da palavra, a noção de experiência está 

associada à da prática, servindo para designar, simultaneamente, uma coisa que se faz e que se sofre, 

se sente, ou que se experimenta. A palavra de origem latina evoca uma multiplicidade de 

significados, tais como: tentativa ou ensaio, conhecimento prático, habilidade que adquire com a 

prática, perícia, uso cauteloso e provisório, enriquecimento por conhecimento. Contudo, o sentido 

que tomamos aqui se refere ao sentir do homem em sua existência no mundo, ou seja, experienciar 

corresponde ao ato de provar, testar, tentar, vivenciar, sentir (Houaiss,2003). Em outras palavras, 

diríamos que experienciar é o mesmo que vivenciar o mundo e a nós mesmos de acordo com nossa 

subjetividade.

Convém ainda destacar a definição de experiência de Rogers & Kinget (1975, p.162) a fim de 

compreendermos o desenvolvimento deste conceito, mais tarde reformulado por Gendlin.  Para estes 

autores, a noção de experiência designa tudo que se passa no organismo em qualquer momento e está 

5 Expressão traduzida como presença. Segundo Heidegger, Dasein não designa meramente o homem em si, 
mas o seu processo de constituição ontológica. Significa o Ser em geral que é lançado no aí (no mundo) o qual
não foi escolhido por ele mesmo. É por existir em um aí que o Ser recebe essa denominação ser-aí ou dasein.

6 Existenciais ou existenciálias é uma expressão relacionada aos aspectos/caracteres do Ser (Giordani, 1997).
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potencialmente disponível à consciência. Nas palavras dos autores: “a noção de experiência é relativa 

aos dados imediatos da consciência - não a uma acumulação de experiências passadas”.

Dutra (1996) comenta que, posteriormente, a noção de experiência de Rogers foi reformulada

por Gendlin (1970) que a compreendia como sendo sinônimo de processo, daí a substituição do 

termo experiência pelo termo experienciação7.  Sendo assim, recorremos a algumas reflexões de 

Dutra (2000, p.63) a fim de esclarecer melhor essa questão. 

(...) o experienciar é implicitamente complexo e sentido como tal,
mesmo quando o que é explicitamente dito seja muito pouco. 
Gendlin se refere, muitas vezes, ao significado implícito da
comunicação do cliente, o qual, em diversos momentos, não possui
uma simbolização. Acontece freqüentemente do cliente sentir algo e 
não saber explicitar o que sente. Qualquer sentimento denominado
implícito é sentido na consciência; segundo o autor não existe nada 
de inconsciente nesse processo e sentimento. Ainda que se consiga 
explicitar um significado, ou seja, dizer exatamente o que estamos
sentindo, ainda assim o significado sentido que vivenciamos
certamente contém muitos outros significados. Estes, por sua vez, 
também são passíveis de explicitação, bastando para isso focalizar a
atenção neles, que se encontram na consciência. 

Segundo Gendlin (1970), a experiência constitui uma interação entre sentimento e símbolos

(atenção, palavras, acontecimentos). Com isso, é possível supor que o esforço deste autor se deu no 

sentido de facilitar e elucidar o processo de sentimento vivenciado pelo cliente como sendo algo 

bastante complexo, dada a infinidade de significados possíveis de serem atrelados ao mesmo.

Significados estes que a fala por si só não seria suficiente para captá-los. 

La Puente (S/D), baseado em Gendlin, comenta que a experiência é sempre de algo e não é 

puramente subjetiva, ou seja, a experiência envolve o pensamento e está sempre em um contexto 

histórico-cultural, no mundo. De um modo geral, experiência é vista como estando intimamente

relacionada às situações. Daí a impossibilidade de se estudar a experiência pura, uma vez que esta é 

7. Para Rezola (1975) o termo é muito difícil de definir dado a sua complexidade, mas de um modo geral
designa o processo imediato de experiências que se fazem presentes sempre que vivenciamos uma situação, 
ainda que não simbolizemos exatamente seus elementos.
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organizada pelo contexto de uma dada situação específica e envolve significações implícitas ao qual 

o indivíduo pode se referir para formar conceitos, ou seja, é uma vivência pré-reflexiva que vem

sempre acompanhada pela linguagem. Concluindo esse pensamento, recorremos à menção que Lévy 

(2001, p.54) nos traz:

Sem dúvida, é em Kieerkgaard e Husserl, depois em Merleau-Ponty
e Sartre, que se encontram as análises mais completas e mais
precisas da significação da experiência fenomenológica, bem como
de sua extrema dificuldade. Eles a descrevem, antes de tudo, como
um acontecimento pessoal, um momento intenso, no qual o sujeito 
está em relação com o mundo - os seres, as coisas, os lugares tais 
como são e como se os descobrisse pela primeira vez (...) 

Consideramos que estas noções subsidiam nossas reflexões, aproximando-nos da 

compreensão da temática investigada. Nosso referencial teórico parte, portanto, da concepção de 

homem enquanto ser-no-mundo tal como entendido por Heidegger, bem como, de alguns expoentes 

da psicologia humanista-existencial e de perspectivas contemporâneas da clínica psicológica. 

Diante disso, poderíamos então indagar: como nos basearmos na psicologia humanista,

representada, sobretudo, pela Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), se esta possui uma visão 

essencialista de homem? Ou seja, a ACP possui uma visão ainda calcada na idéia de que o homem

possui uma essência enquanto definidora e reveladora de sua natureza, diferenciando-se assim da 

visão de homem em Heidegger. Este, compreende o homem não enquanto essência, mas como um

constante vir-a-ser. É o homem mesmo que produz aquilo que ele é, por sua liberdade ele é projeto, 

ou seja, aquilo que é capaz de fazer de si mesmo (Japiaasú & Marcondes, 1996). 

Com isso, torna-se imprescindível estabelecer um paralelo entre a psicologia humanista e a 

perspectiva epistemológica mais contemporânea da analítica existencial de Heidegger; para tanto, 

recorremos a Rey (2003) para dialogar a respeito dessa questão. O autor comenta que a psicologia 

humanista representa a terceira força emergente na tradição epistemológica da psicologia, sendo 

fortemente influenciada pelo pragmatismo e funcionalismo. É uma perspectiva que focaliza um

sujeito capaz de autodeterminar-se, autorealizar-se e autoatualizar-se, ou seja, tenta vê-lo implicado
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no curso de sua vida, considerando para isso, o sentido de suas ações. Esta visão parece resgatar o 

sujeito enquanto ser criativo, ativo e processual, visto que tenta evitar interpretações universais e 

rótulos que atuem como verdades, isto é, não estabelece modelos a priori.

Indo ao encontro das críticas feitas à psicologia humanista-existencial, Rey (2003) defende 

que essa corrente deu significado psicológico a um conjunto importante de questões esquecidas pelas 

demais teorias, tais como: o sentido da vida, a concepção de homem no mundo, o estudo da 

experiência, a aproximação histórico-social aos processos de subjetivação humana, dentre outros. 

Além disso, expressou-se de forma contundente e explícita na crítica aos temas metodológicos,

contribuindo para a reflexão do planejamento metodológico e suas conseqüências. No entanto, Rey 

(2003) não se reserva somente ao direito de críticas positivas. Ao contrário, assinala também que a 

psicologia humanista, assim como as demais teorias, possuem lacunas que não devem ser omitidas.

Para ele, o humanismo não dá conta de aspectos ocultos presentes nos discursos sociais implícitos

nem dos complexos processos da subjetividade social e da forma como esta se expressa em nível 

individual.

Concordamos com as colocações do autor e mesmo estando longe de responder aos impasses

gerados por este tipo de discussão, acreditamos que esse “mal-estar” diante do “não-saber” ou das 

opiniões divergentes, bem como das inquietações geradas em torno dessa discussão são até 

desejáveis no sentido de nos impulsionar na tarefa de aprimoramento e de construção do 

conhecimento e de seus possíveis desdobramentos. Ao nosso ver, não basta adicionar ao teor da 

discussão os velhos adjetivos de outrora, tendo em vista as produções científicas e as práticas 

embasadas nesse referencial, como por exemplo, o serviço de aconselhamento psicológico da USP e 

algumas modalidades de atendimento clínico tais como o plantão psicológico; sem falar nas 

pesquisas realizadas nesta área que introduzem novas formas de se encarar a clínica tendo como base 

o pensamento original de Rogers. Talvez seja hora de nos desvencilharmos dos modelos pré-
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estabelecidos e reproduzidos, indo além das aparências e pré-conceitos. Contudo, vale salientar que 

esta discussão transcende os objetivos dessa pesquisa. 

Neste sentido, consideramos que seja pertinente contextualizar a ACP enquanto abordagem

escolhida por nós e representante da psicologia humanista existencial nesta pesquisa. Um dos grandes 

impasses apontados por Moreira (1990) e comentados por Dutra (2000) é de que tal abordagem está 

centrada na individualidade e na subjetividade enquanto sinônimo de mundo interno, o que acaba 

operando uma cisão entre mundo externo e interno, isto porque exclui a possibilidade de um caráter 

histórico e mundano.

Compreendemos que apesar do rechaço ao positivismo, tal abordagem apresenta lacunas no 

que diz respeito à compreensão do homem em sua existência ao nos apresentar uma perspectiva 

ainda fragmentada com ênfase no sujeito individual, algo característico da época em que Rogers 

começou a elaborar teoricamente sua experiência clínica a partir de seus trabalhos na clínica 

tradicional.. Tais lacunas parecem se encurtar na medida em que tomamos a concepção de homem

como ser-no-mundo de Heidegger.

Vale salientar que não nos cabe aqui discutir o que seja fenomenologia ou questionar acerca 

do caráter essencialista ou positivista da teoria rogeriana. Isto vai muito além dos nossos objetivos, 

podendo inclusive, constituir-se como objeto de investigações posteriores. Contudo, torna-se 

importante justificar nossa escolha teórica não no intuito de nos defendermos contra críticas, mas de 

elucidar para o leitor os riscos dessa empreitada. Acreditarmos que a perspectiva de Rogers pode 

enriquecer nossa reflexão no sentido de acrescentar conhecimentos mais específicos da clínica 

psicológica, qiue inicialmente esteve apoiada na experiência clínica tradicional. Nas palavras de 

Dutra (2000, p.52) enquanto a ontologia heideggeriana nos aponta a direção para onde o ser se revela, 

Rogers nos diz como o ser pode se revelar, psicologicamente, na concretude da experiência. 

Consideramos que esta incursão pelo terreno da psicologia e o diálogo com a ontologia 

existencial heideggeriana pode favorecer uma reflexão crítica sobre a nossa visão de homem. Neste 
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sentido, consideramos importante situar nosso objetivo, que é compreender a experiência do 

psicólogo enquanto ser-no-mundo inserido no contexto de atendimento às crianças com câncer; ou 

seja, investigar como estes profissionais vivenciam a experiência de co-existência neste campo de 

atuação, partindo de uma perspectiva fenomenológico-existencial. Esta pesquisa justifica-se pela 

necessidade de aprofundar o tema outrora pesquisado, o qual tem sido pouco discutido na 

comunidade científica, visto que envolve um campo de trabalho relativamente novo para o psicólogo 

e abriga um contingente ainda limitado de profissionais. Ademais, a maioria das pesquisas realizadas 

centra-se na área da enfermagem, embora sejam estudos relativamente afins, porém não diretamente

associados.

Esta pesquisa também se justifica pela antiga inquietação do homem acerca de sua finitude. A 

morte é um tema sempre atual, se levarmos em conta os enigmas e mistérios que ela nos desperta, 

sendo, portanto, uma fonte inesgotável de ensinamentos. E em se tratando da morte de crianças 

acometidas por uma doença grave e estigmatizada, é que o tema nos parece instigar ainda mais.

Baseando-nos em nossa experiência prática e de pesquisa em clínica, acreditamos que o 

desenvolvimento do tema proposto poderá trazer importantes contribuições para o campo da 

tematização do saber-fazer clínico psicológico em instituições de saúde, na medida em que 

trouxermos questionamentos e reflexões acerca do campo de intervenção clínica e da experiência do 

profissional diante de um campo de saber especializado. É uma pesquisa que traz relevâncias de 

diversas naturezas, dentre elas, científica, social e psicológica, podendo apresentar novas 

possibilidades de sentido para o tratamento da criança em sofrimento oncológico. Além disso, poderá 

trazer contribuições para o repensar os significados de ser psicólogo neste contexto de atenção à 

saúde, bem como contribuir para a instrumentalização do saber-fazer psicológico. 

É importante destacar que se trata de uma pesquisa qualitativa de caráter fenomenológico, e 

mais especificamente, de uma investigação no campo da psicologia clínica, na qual enfatizamos a 

abertura ao fenômeno tal como este se dá/apresenta no mundo. Na pesquisa em Fenomenologia, o 
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estabelecimento de hipóteses não nos cabe enquanto intento primordial. Entretanto, temos alguns 

questionamentos norteadores que nos serviram de bússola neste caminho, como por exemplo: de que 

maneira se processa a escolha pela oncologia pediátrica? como estes profissionais experienciam a 

morte no cotidiano de trabalho? Como se dá a formação acadêmica destes? Como se percebem diante 

de uma criança em sofrimento oncológico? De que forma se expressa a subjetividade destes 

psicólogos? Em que sentido estas reflexões podem ser elucidadas pela analítica existencial de 

Heidegger e pela psicologia humanista-existencial?

Por fim, apresentamos o elenco de capítulos de nossa dissertação que foram introduzidos em

forma de uma peça teatral. No primeiro capítulo, fizemos uma breve introdução de um dos eixos 

teóricos, o câncer infantil, destacando as modalidades de tratamento, a equipe de saúde, a 

psicooncologia e a práxis do psicólogo neste âmbito.

No segundo capítulo, buscamos realizar uma breve contextualização histórico-crítica da 

ontologia existencial heideggeriana e da clínica fenomenológico-existencial, a fim de elucidarmos

nossa concepção de homem e de compreendermos melhor o solo epistemológico pelo qual 

transitamos na pesquisa. Buscamos também dialogar, na medida do possível,  com alguns autores 

contemporâneos que nos ajudam a re-pensar, a ressignificar e ampliar nossas reflexões acerca da 

clínica psicológica nos dias atuais. 

No terceiro capítulo, introduzimos enfim o cerne da pesquisa que é uma tentativa de 

contextualizar a experiência do psicólogo junto a criança com câncer, elegendo alguns temas-chaves,

tais como o contato com a criança doente e a instituição hospitalar, os  possíveis significados do 

câncer infantil,  a formação "psi" e a morte enquanto indicadores dessa experiência. 
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No quarto capítulo, descrevemos nossa trajetória metodológica, explicitando as etapas da 

pesquisa e os procedimentos adotados com base no referencial da pesquisa qualitativa de caráter 

fenomenológico.

No quinto capítulo, procedemos à análise das entrevistas, buscando alinhavar a leitura dos 

dados em consonância ao nosso referencial teórico no intuito de refletirmos mais criticamente sobre 

os resultados obtidos. 

No sexto capítulo, esboçamos as considerações finais da pesquisa, tendo como linha mestra

todo o percurso teórico-metodológico. Buscamos traçar as dificuldades encontradas ao longo do 

caminho, seguidas de um olhar crítico acerca da pesquisa, apontando suas possíveis falhas e 

contribuições, pois acreditamos que isso pode instigar estudos posteriores e contribuir para o 

desenvolvimento da ciência psicológica e demais áreas afins, em especial a psicooncologia 

pediátrica.

E por fim, citamos as referências bibliográficas consultadas, e em seguida anexamos as 

literalizações das entrevistas realizadas. Estas literalizações foram anexadas tendo como princípio 

norteador os cuidados necessários com a manutenção da identidade de cada colaborador, motivo pelo 

qual apresentaremos nomes fictícios para cada entrevistado. Agora que abrimos as cortinas para

apresentar nossa cena inicial, convidamos você, leitor, a subir até o palco conosco e ver como tudo 

foi acontecendo. 
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2. Subindo ao Palco...

Eis que a cena foi lançada! E agora você aqui comigo para explorarmos algumas

possibilidades. Sei que a escolha de "abrir a cortina" e de nos "lançar" nas cenas e no palco é 

tarefa solitária, mesmo estando entre muitos...o que nos alenta é saber que "entre muitos" há 

sempre alguém disposto a co-participar, pois sem essa possibilidade, nada disso teria razão de 

existir, inclusive o nosso convite.
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2. O câncer infantil e a emergência da atenção psicológica: uma breve 

contextualização.

Este capítulo tem por objetivo desenvolver um dos eixos teóricos de nossa dissertação de 

mestrado, o câncer infantil. Para isso discorremos um pouco sobre a doença e seus dados 

epidemiológicos oriundos do Ministério da Saúde, com base no Instituto Nacional do Câncer 

(INCA). Com isso, pretendemos refletir sobre o tratamento oncológico infantil, sobre a equipe 

de saúde e o campo de ação da Psicologia junto aos serviços de atenção à criança com câncer, 

além das implicações desta enfermidade para a própria criança, para a família e a equipe de 

saúde.

Contudo, vale salientar que por se tratar de um campo bastante vasto, tanto na medicina

quanto na psicologia, dissertaremos apenas em forma de uma breve contextualização com fins 

de situar o leitor a respeito de pontos cruciais, uma vez que não nos caberia propor aqui um

ensaio que esgotasse o tema, dada sua complexidade, relevância e consolidação ainda recente, 

sobretudo no que se refere à psicooncologia. 

  2.1. O Câncer infantil _ uma visão geral. 

A palavra câncer deriva do grego karcinos que quer dizer "caranguejo" e em latim quer 

dizer câncer. Esta palavra é conhecida desde a antigüidade, porém, somente no final do século 

XV é que passa a ser associada à descrição de tumores malignos (Younes, 2001).  Isto nos 

remete ao paralelo que Sontag (1984) faz entre a imagem do caranguejo e o câncer, usando esta 

metáfora para elucidar o sentido de destruidor invencível que consome lenta e secretamente o 

sujeito.

Love (1990) destaca que o câncer designa um grupo de mais de 200 enfermidades
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diferentes, com causas múltiplas e diversas formas de tratamento. A atenção ao câncer tem sido 

algo crescente em todo o mundo, tendo em vista que o mesmo torna-se um problema mais

comum, à medida que se obtém controle sobre as doenças infecciosas e as doenças ligadas à 

falta de infra-estrutura básica. 

É, portanto, uma enfermidade que se caracteriza pelo crescimento desordenado e 

autônomo, de células e tecidos por motivos ainda desconhecidos, que podem acometer

indivíduos de qualquer idade.

Neste sentido, tem-se a oncologia ou cancerologia como a ciência que estuda o câncer 

(neoplasias malignas), de como ele se forma, instala-se e progride, bem como as modalidades

possíveis de tratamento. Até então não foi possível detectar com precisão o fator inicial que leva 

ao crescimento anômalo das células aparentemente normais. Sabe-se, porém, que há diversos 

tipos de neoplasias e cada uma delas apresenta etiologias distintas. Dentre os agentes tidos como

cancerígenos, destacam-se: agentes físicos (radiações), virais, químicos (tabaco, álcool), 

hereditários e imunológicos, além das doenças conhecidas como pré-cancerosas (úlceras 

estomacais, por exemplo).

Existe uma grande variedade de tipos de câncer, como por exemplo, o carcinoma, que 

surge nos tecidos epiteliais; o sarcoma, que ocorre nas estruturas de tecidos conectivos, como

ossos e músculos; a leucemia, que se origina na medula óssea e afeta o sangue; o melanoma,

que é um câncer de pele, e muitos outros (Carvalho, 2002). 

Segundo as estimativas do INCA (Instituto Nacional do Câncer), o câncer constitui 

atualmente a segunda causa de morte por doença no Brasil, sendo responsável por 10,86% dos 

887.594 óbitos registrados, sendo que 53,81% entre homens e 46,05% entre mulheres

(Ministério da Saúde, 1997).

Younes (2001, p.09), baseado nos dados do INCA, afirma que os tumores malignos são 

ocorrência comum em nossa população, perdendo apenas para doenças cardiovasculares. 
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Contudo, o autor salienta que, embora a incidência de Câncer tenha aumentado recentemente, a 

mortalidade por doenças malignas, de acordo com as estatísticas da American Cancer Society, 

diminuiu na última década do século XX.

Os cânceres infantis caracterizam-se por afetarem geralmente as células do sistema

sangüíneo e os tecidos de sustentação (leucemias, por exemplo), enquanto que as neoplasias do 

adulto afetam as células do epitélio, que recobre os diferentes órgãos (câncer de mama, por 

exemplo). As neoplasias mais freqüentes na infância são as leucemias (afeta a produção de 

glóbulos brancos), tumores do sistema nervoso central e linfomas (sistema linfático), além do 

neuroblastoma (tumor de gânglios linfáticos), tumor de Wilms (tumor renal), retinoblastoma

(tumor da retina do olho), tumor germinativo (tumor das células que dão origem às gônadas), 

osteossarcoma (tumor ósseo) e sarcoma (tumores de partes moles) (Ministério da Saúde, op.cit).

Em se tratando de estimativas mundiais acerca do câncer infantil, Françoso & Valle 

(1999, p.16) comentam, com base em Voute (1990) que:

O câncer infantil atinge 10 em cada 100.000 crianças a cada ano 
em todo o mundo, sendo que uma criança em cada 600 pode 
desenvolvê-lo durante a infância. Atualmente 2/3 desses 
cânceres são considerados curáveis, se o tratamento
administrado for adequado. No entanto, é importante causa de 
óbito na infância: nos países em que as causas de mortalidade
infantil ligadas à infra-estrutura básica foram superadas é a causa
de óbito mais comum na infância. 

Em contrapartida, Santos (2002) nos diz que milhares de novos casos e de óbitos por 

câncer são mais raros entre pacientes com idade de 0 a 19 anos (faixa etária pediátrica), tendo 

em vista o progresso no desenvolvimento do tratamento, sobretudo nas quatro últimas décadas. 

Atualmente, 70% das crianças acometidas de câncer podem ser curadas, se diagnosticadas 

precocemente e tratadas em centros especializados. De qualquer modo, o câncer está sempre

incluído de modo significativo nas taxas de mortalidade, ocupando posição de destaque nos 

índices sanitários (Françoso, 1993). 
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No entanto, assistimos, nas duas últimas décadas, a alguns avanços quanto ao tratamento

oncológico. Atualmente o câncer é considerado doença crônica e passível de cura, ao contrário 

do caráter agudo e fatal que prevalecia anteriormente (Ministério da Saúde, 1992). Desde 1970 

vem se observando um aumento linear das taxas de cura dos tumores na infância. Estas taxas 

variam entre 70% e 90% dos casos, nos EUA. No Brasil, por exemplo, as crianças e jovens com

leucemias do tipo linfática aguda (LLA) podem ser curadas em até 70% dos casos. Tais índices 

equiparam-se aos de países desenvolvidos como França, EUA e Inglaterra (Bianchi, Lopes & 

Camargo, 2000). 

De acordo com os estudos do Ministério da Saúde/INCA (1997), os diversos tipos de 

cânceres infantis, embora relativamente raros, são responsáveis pela terceira causa de óbito 

entre crianças de 0 a 14 anos no Brasil; perdendo apenas para as mortes violentas (acidentes e 

homicídios) e para doenças freqüentes no desenvolvimento infantil (diarréias e pneumonia).

Diante deste cenário, podemos compreender que o câncer tornou-se um problema de saúde 

pública e que a relevância desta doença na fase da infância não se baseia apenas no caráter 

epidemiológico quantitativo. 

Costa Júnior (1999) destaca que por se tratar de uma doença crônica e de prognóstico 

nem sempre favorável, responsável por parcela significativa de óbitos e cujo tratamento pode 

exigir níveis de tolerância elevados, observa-se uma crescente mobilização científica e 

profissional das ciências da saúde no tocante ao câncer; inclusive da Psicologia, no sentido de 

implementação e desenvolvimento de novas modalidades terapêuticas de prevenção e 

tratamento. Nesse sentido, concordamos com Françoso (1993, p.09) ao afirmar que: “(...) a 

configuração atual do câncer infantil gera necessidades específicas na área de assistência, 

impondo a necessidade de transformações nas práticas de saúde organizadas para atender a 

criança”.
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Diante disso, podemos traçar algumas mudanças emergentes no campo da oncologia 

pediátrica, que inclui desde a assistência clínica, baseada no modelo biomédico com enfoque na 

esfera individual e curativa, até a inclusão de trabalhos em equipes multiprofissionais que 

possam compreender a criança com câncer em suas especificidades e de acordo com o seu 

contexto familiar, emocional e sócio-cultural. Ao nosso ver, estas modificações já apontadas por 

Lima (1990), incluem dentre outras coisas, a ampliação da assistência, para que esta englobe 

não apenas questões da ordem do corpo, mas também questões da pessoa da criança e sua 

família.

Nesse contexto, Redd (1991) afirma que as questões relacionadas ao câncer infantil 

passam a receber novos enfoques, uma vez que os estudos buscam contemplar a complexidade

das temáticas co-relacionadas e a dimensão psicossocial do processo de adoecimento, do 

tratamento e de suas conseqüências. Estes estudos acabaram contribuindo para uma

sistematização mais efetiva de saberes neste campo de intervenção, além de impulsionar o 

desenvolvimento dos serviços de saúde no sentido de atender as necessidades da criança como

um todo, bem como de sua família e dos profissionais. Os conhecimentos provenientes destes 

estudos possibilitaram diagnósticos mais precoces, tratamentos efetivos e abordagens mais

adequadas.

Sendo assim, a assistência psicológica desponta como uma possibilidade de ampliação

do tratamento anteriormente discutida. Cabe ao psicólogo, portanto, abrir espaço de fala visando 

atenuar a ansiedade e outros sintomas clínicos, a fim de possibilitar a “ventilação” de 

sentimentos e de fantasias que as crianças e seus familiares possuem sobre a doença e a morte.

Além disso, o atendimento visa oferecer apoio psicológico, esclarecer dúvidas e fornecer 

orientações, favorecendo assim a integração família-tratamento (Valle & Vendrúscolo, 1996). 

Seguindo os avanços da oncologia pediátrica e a inserção do psicólogo neste âmbito

assistencial, consideramos importante destacar também o processo de tratamento do câncer 
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infantil e a questão da equipe multidisciplinar, com o objetivo de situar mais especificamente, o 

campo de intervenção da psicooncologia.

No que tange ao tratamento do câncer, encontram-se envolvidos, além do médico oncologista 

clínico, outros profissionais, como o cirurgião oncológico, o radioterapeuta, o psicólogo, o assistente 

social, o nutriconista, dentre outros que integram a equipe multidisciplinar. No que se refere à 

participação de psicólogos na equipe, esta colocação passa a ser oficializada a partir da publicação da 

Portaria n.º 3.535 do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União, em 14/10/1998. Esta 

portaria determina a presença obrigatória do psicólogo nos serviços de suporte como um dos critérios 

de cadastramento de centros de atendimento em Oncologia junto ao SUS. Esta participação, 

considerada atualmente como necessária, traz à tona todo um processo de desenvolvimento da área 

denominada Psicooncologia (Carvalho, 2002).

O tratamento das neoplasias infantis começa com o diagnóstico correto e preciso, sendo 

necessário o uso de imagens radiográficas e estudos laboratoriais e/ou microcirurgias (punções, 

biópsias). De um modo geral, o tratamento compreende três modalidades principais: 

quimioterapia, cirurgia e radioterapia, sendo cada uma destinada a tipos específicos de tumores

e de acordo com a extensão da doença. 

No adulto, o surgimento do câncer está muitas vezes associado a fatores ambientais,

como por exemplo, o uso do tabaco e o câncer de pulmão. Em crianças, não se pode aplicar tal 

tipo de associação, uma vez que na infância e adolescência, as causas do câncer não estão 

totalmente definidas e as formas de apresentação dos tumores nem sempre são visíveis. Além

disso, Aguirre (2001) aponta que as neoplasias da infância apresentam uma grande diversidade 

histológica, podendo surgir tumores em diferentes locais primários.

Segundo Aguirre (2001) cerca de um terço dos cânceres na infância correspondem às 

leucemias, predominantemente do tipo linfoblástica aguda, seguidas por tumores do S.N.C 
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(sistema nervoso central), e em terceiro lugar, linfomas. Durante os últimos trinta anos, têm-se

alcançado grandes avanços em anos de sobrevida para muitos cânceres de crianças, com uma

expectativa global de vida de 75%. Este fato se deve aos avanços alcançados no tratamento, aos 

cuidados de suporte, ao manejo dos pacientes pela equipe interdisciplinar, com especialistas 

pediátricos seguindo protocolos estabelecidos de conduta. 

A detecção precoce do câncer na infância pode diminuir o risco de seqüelas à longo 

prazo, otimizando as diversas modalidades de tratamento e trazendo possibilidades de cura. 

Quanto aos dados epidemiológicos, sabemos que a maioria dos registros de câncer 

apresenta seus dados dispostos em categorias de idade, com intervalos de cinco anos e por 

localização primária do tumor. Este formato de dados mostra-se inadequado para a classificação 

de tumores na infância, pois exceto os tumores do S.N.C, os demais tumores de crianças são 

classificados em cito ou histopatológico, e não pela topografia do tumor primário. No entanto, 

as classificações das neoplasias infantis vêm sofrendo alterações e sendo descritas de modo

mais detalhado. Isto se deve aos avanços das técnicas laboratoriais baseadas na imunologia, na 

biologia molecular e na genética celular, bem como, da incorporação de novos conhecimentos e 

tecnologias disponíveis sobre a etiologia dos tumores, seu diagnóstico e tratamento (Ministério 

da Saúde, 1997). Assim, torna-se imprescindível que os registros de câncer incluam a 

classificação por subgrupos etários e por morfologia tumoral.

Quanto ao processo de adoecimento e tratamento, percebe-se que a doença traz algumas

implicações para a criança e seus familiares, tais como, o impacto do diagnóstico e seus 

significados, o afastamento da criança do ambiente familiar e escola devido aos longos períodos 

despendidos entre exames e internação hospitalar, dentre outras modificações.

Torres (1999) destaca que o diagnóstico da doença ainda é vivido como uma fatalidade 

que elimina as possibilidades de futuro, ou seja, o impacto do diagnóstico acaba trazendo uma

série de situações, reações e emoções na própria criança, na família e na escola. Cabe aos 
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responsáveis estarem cientes e conscientes acerca desta nova realidade, a fim de evitar que uma

percepção distorcida provoque fantasias e medos na criança. Torres (1999, p.129) ainda nos diz: 

“(...) entre os principais problemas da criança com câncer destacam-se aqueles que se referem à 

hospitalização, ao diagnóstico e tratamento, e ao relacionamento com a família.”

O diagnóstico e o tratamento incluem um conjunto de intervenções sobre o corpo e 

conduzem geralmente a sucessivas hospitalizações, implicando, assim, um marco de crise e 

estresse no curso da doença.

Vale ressaltar que em se tratando do câncer, é importante fazer o diagnóstico precoce e 

criterioso a fim de definir a modalidade de tratamento mais adequada. No Brasil, como em

outros países em desenvolvimento, é comum a detecção de grandes porcentagens de cura ao se 

diagnosticar pacientes em fases iniciais da enfermidade. Quando isso não ocorre, a possibilidade 

de cura de alguns tumores diminui significativamente.

Por ser um tratamento complexo e multidisciplinar, deve ser iniciado após um correto 

diagnóstico e estadiamento da doença, no qual cada caso deve ser individualizado. O trabalho 

coordenado de várias especialidades é essencial para o êxito no controle da evolução e cura da 

doença.

Além do controle da doença em si, faz-se importante salientar o contexto familiar. A 

participação integral dos pais e/ou responsáveis é fundamental. O conhecimento da doença, sua 

evolução, seu tratamento e controle devem ser discutidos abertamente entre o médico, a equipe 

multiprofissional, os pacientes e sua família.

O tratamento da doença ocorre através da quimioterapia (QT) radioterapia dos tumores,

podendo assim, evitar cirurgias mutilantes. Nos últimos 40 anos, a radioterapia e 

posteriormente, a quimioterapia, promoveram melhora progressiva nas taxas de sobrevida das 

crianças portadoras de câncer. No inicio do século, a cirurgia radical era a única possibilidade 

de cura para as crianças portadoras de tumores sólidos, com grandes chances de causar danos e 
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mortalidade. Entre 1930 e 1950, a introdução da radioterapia promoveu sensível melhora da 

mortalidade, porém com efeitos colaterais questionáveis, especialmente para as crianças. Já na 

década de 50, a introdução da quimioterapia foi decisiva, juntamente com a formação dos 

primeiros grupos cooperativos para o tratamento da leucemia e de tumores sólidos 

(Aguirre,2001).

Segundo Campos (2003) o tratamento das neoplasias malignas em um centro 

especializado com equipe multidisciplinar vai proporcionar para o paciente o tratamento mais

adequado para cada caso, visando atingir a cura e causando o menor dano possível ao paciente. 

Para atingir este objetivo, a programação do tratamento tem que ser precisa, utilizando as 

melhores técnicas cirúrgicas, quimioterápicas e radioterápicas. Ainda assim, algumas vezes, as 

seqüelas são inevitáveis, principalmente aquelas relacionadas ao tipo histológico mais agressivo 

e ao local da lesão.

Diante da complexidade terapêutica é que vem se preconizando cada vez mais a 

necessidade de um tratamento multidisciplinar conjunto. A oncologia pediátrica vem

aperfeiçoando o tratamento em dois sentidos: aumentar a taxa de cura das doenças e diminuir a 

morbidade com menor incidência de seqüelas. Atualmente vários protocolos de conduta médica

atingiram taxas de cura de 80%, tornando imprescindível atentar-se para as seqüelas. A QT 

associada ou não à radioterapia, passou a substituir as cirurgias mutilantes e as grandes 

ressecções, que foram praticamente abandonadas como abordagem inicial. Posteriormente, o 

aprimoramento da QT permitiu diminuir as doses de irradiação. 

Diante dessa breve discussão sobre as modalidades de tratamento oncológico infantil,

compreendemos que estas constituem um dos maiores causadores de inquietação, ansiedades e 

incertezas para o paciente e para sua família, que passam a viver momentos difíceis de reflexão, de 

adaptação e de aceitação. Santos (2002) nos diz que a criança sofre momentos desestruturantes e 
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depreciativos devido aos efeitos colaterais da medicação anti-neoplásica e pelos procedimentos

invasivos e dolorosos a que é submetida, além da possibilidade de uma recidiva futura.

No plano psicológico, o tratamento pode gerar resistências, incertezas, medo da morte,

promovendo um certo mal-estar emocional ao paciente e aos familiares, e muitas vezes até aos 

profissionais da equipe, que diante da angústia suscitada pela doença, sentem-se impotentes e 

desamparados, podendo levá-los a modos de enfrentamento inadequados, diminuindo assim, sua 

efetividade em fornecer a terapêutica adequada (Caponero & Gimenes, 1997). Daí a importância de 

compreender um pouco mais o que se passa com essa equipe de cuidadores, em especial com o 

psicólogo.

  2.2. O Câncer infantil, a equipe de saúde e a psicooncologia.

O cuidado para com a criança que tem câncer envolve, na maioria das vezes, a vivência 

do internamento hospitalar em unidades especializadas ou, pelo menos, um longo período de 

visitas ao ambulatório e/ou consultório médico com a finalidade terapêutica.

No tocante ao processo de adoecimento da criança com câncer, compreendemos que as 

dificuldades, necessidades e problemas precisam ser atendidos, a fim de facilitar o 

enfrentamento e a convivência com a doença, de melhorar o estado psicológico dos pacientes e 

de levá-los a um quadro orgânico mais estável, promovendo, assim, a recuperação e a cura, se 

possível. No entanto, um desafio ainda se faz presente, que é o fato de ainda não termos um

conhecimento totalmente esclarecido acerca da relação entre os processos psicológicos mais

profundos e o desenvolvimento da doença. 

Valle (1994) destaca que a assistência à criança com câncer e sua família deve começar

antes mesmo do diagnóstico, ou seja, logo que o paciente chega ao ambiente hospitalar, tendo 
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em vista o "turbilhão emocional" em que estes se encontram mergulhados. Ressalta ainda que a 

assistência psicossocial deve ser fornecida ao mesmo tempo em que ocorre o tratamento do 

corpo. O mais importante é que a equipe seja capaz de acolher, prestar informações necessárias, 

tolerar as reações de agressividade e negação, além de manter uma ajuda recíproca.

A fim de refletir sobre quem são e como se sentem esses profissionais de saúde diante da 

criança com câncer, especialmente o psicólogo, seria importante esboçar brevemente sobre 

como o cotidiano de trabalho pode influenciar a vida desses profissionais e vice-versa. 

Em oncologia, os profissionais de saúde são expostos a situações de alto estresse 

psicossocial em decorrência das possibilidades de complicações do câncer, além das 

intercorrências comuns ao ambiente hospitalar, tais como a ansiedade e angústia dos familiares,

o risco de morte iminente, as dificuldades de comunicação, dentre outros desafios. Não raro, 

surgem situações emocionais mobilizadoras e intensas, e isto acaba trazendo um grau de 

sofrimento pessoal diante do contexto "pesado" de trabalho. Cassorla  & Labate (1999) nos 

dizem que pode haver  identificações patológicas com o sofrimento do paciente, com sua 

doença ou com outros aspectos que podem transformar o trabalho de saúde emocionalmente

"insalubre."

Sendo assim, tanto o profissional quanto a equipe multidisciplinar acabam

sobrecarregados em meio a exigências crescentes, que envolvem desde a avaliação de 

necessidades e o cuidado para com os pacientes, até atividades institucionais (reuniões de 

equipe, discussão de casos clínicos) e burocráticas (preenchimento e evolução de prontuários, 

encaminhamento para exames).

O relacionamento com os pacientes pode gerar sofrimento para esses profissionais, que 

muitas vezes são relegados a um segundo plano e pouco falam em como se sentem por lidar tão de 

perto com a morte. Na maioria das vezes, a literatura destaca uma certa tendência para se defender da 

impotência e da fragilidade através da fantasia de onipotência. Por exemplo, Pitta (1994) destaca que 
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as defesas mais utilizadas pelos profissionais de saúde são: 1) fragmentação da relação profissional-

paciente, 2) distanciamento e negação de sentimentos, 3) redução do peso da responsabilidade, 4) 

despersonalização e negação da importância do indivíduo e 5) tentativa de eliminar decisões. De um

modo geral, esses mecanismos visam "atenuar" a angústia e a sensação de fracasso diante da morte.

Vale ressaltar que tais aspectos não foram investigados de modo pré-estabelecido em nossa pesquisa 

já que se trata de uma pesquisa fenomenológica, mas alguns deles estiveram presentes nas narrativas 

e serão discutidos posteriormente na análise.

Portanto, o trabalho em uma equipe multidisciplinar ainda constitui um desafio, inclusive, 

para o psicólogo, que muitas vezes não é devidamente reconhecido pelos médicos e demais

profissionais da equipe de saúde. A inserção da psicooncologia nas instituições hospitalares é algo 

recente e sua função ainda é desconhecida ou distorcida; contudo, em algumas situações, 

principalmente aquelas que envolvem morte e fases terminais da doença, o psicólogo não é apenas 

requisitado, como também é muito valorizado pela equipe. (Carvalho, 2002). Vale lembrar que nessa 

pesquisa tais aspectos foram citados pela maioria dos profissionais entrevistados, dando margem para 

questionamentos que apontam para lacunas presentes na formação dos profissionais de saúde, para a 

desumanização dos profissionais médicos e ainda para uma visão de saúde restrita apenas ao bem-

estar físico. Tais questionamentos foram trabalhados na análise, que será abordada posteriormente.

Dentro desse contexto da equipe de saúde, Gimenes (1994) destaca que a psicooncologia 

é uma área de interface entre a medicina oncológica e a psicologia, cuja finalidade é: 

Buscar identificar e compreender os aspectos psicossociais envolvidos no processo de 

adoecimento de câncer; 

Sistematizar e ampliar os conhecimentos engendrados; 

Subsidiar uma assistência integral aos familiares e pacientes; 

Contribuir para a formação dos profissionais de saúde envolvidos no tratamento do câncer.

37



Contudo, convém mencionar que enquanto a psicologia e a oncologia representam áreas 

já consolidadas, a psicooncologia ainda é considerada uma área emergente no Brasil. Diante 

disso, Gimenes (op.cit, p.42) afirma:

A psicooncologia começa a surgir como área sistematizada de
conhecimento a partir do momento em que a comunidade
científica passa a reconhecer tanto o aparecimento quanto a
manutenção e a remissão do câncer são intermediados por uma
série de fatores cuja natureza extrapola condições apenas de 
natureza biomédica.

Bayés (1985) situa o desenvolvimento da psicooncologia com base nos seguintes 

acontecimentos: 1) o reconhecimento da relação entre a etiologia e o desenvolvimento do câncer 

com fatores psicológicos, 2) a importância da adesão e do reconhecimento dos diversos 

tratamentos prescritos, 3)o fato da adesão ao tratamento ser influenciada por fatores

psicossociais, 4) o reconhecimento e a substituição da utilização de tecnologia medicamentosa

por tecnologia comportamental na área de saúde, 5)a atenção crescente à qualidade de vida dos 

pacientes e familiares durante e após a doença. 

De um modo geral, Jimmy Holland (1990, 1996), médica psiquiatra, pioneira na luta 

pela consolidação da psicooncologia e fundadora da Internacional Psychonlogy society (IPOS) 

define este ramo da medicina como uma subespecialidade da oncologia e da psicologia da saúde 

que visa estudar duas dimensões psicológicas presentes no diagnóstico do câncer, que são: o 

impacto da doença na dinâmica emocional do paciente, dos familiares e da equipe de saúde, 

bem como, o papel das variáveis psicológicas e comportamentais na incidência e na 

sobrevivência do câncer. 

As contribuições da psicologia no tratamento do câncer advêm de inúmeras pesquisas 

que investigam os possíveis efeitos de estados emocionais na modificação hormonal, e destes 

estados na alteração do sistema imunológico (Bovbjerg,1990). A psicooncologia aparece, 

portanto, ancorada na psicoimunologia. Esta, estuda  como o sistema imunológico afeta e é 
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afetado pelos estados emocionais. Moreira & Melo Filho (1992) comentam que há quatro 

autores considerados clássicos nessa área devido à seriedade, extensão e número de casos 

estudados: Le Shan (1992), Greene(1966), Schmale (1966) e Kissen (1986).

Le Shan (1992), por exemplo, nos diz que há relação entre o estresse e a depressão com

o enfraquecimento do sistema imunológico, e esta situação contribui para o desenvolvimento de 

tumores. Destacam-se também os trabalhos do médico radiologista Simonton (1987) que teve 

início a partir da constatação da influência das emoções no surgimento do câncer, das lacunas 

do conhecimento do que realmente ocorre nos processos oncológicos, do desconhecimento de 

causas e fatores curativos que envolvem a doença, dos porquês dos mesmos tratamentos

surtirem efeitos distintos em pacientes com o mesmo diagnóstico, prognóstico e fase da doença. 

O autor concluiu que os pacientes sobreviventes tinham algo em comum: a motivação para 

viver, ou seja, expectativas de um futuro melhor.

Os trabalhos acima citados e outros posteriores contribuíram para a fundamentação da 

psicooncologia, que foi definida pela American Psychological Association (APA) como uma

área de conhecimento e contribuição científico-profissional específica da Psicologia da Saúde 

(Costa Júnior, 2001). Além disso, estes estudos impulsionaram a adoção de novas possibilidades 

de assistência e de enfrentamento da doença, a obtenção de uma melhor qualidade de vida 

através de atitudes e comportamentos mais saudáveis, a modificação de valores em consonância 

ao tratamento médico, a modificação no rumo da vida de alguns pacientes, e ainda, o aumento

das chances de cura. 

A assistência em psicooncologia inclui, além do tratamento médico, o apoio psicossocial 

e psicoterápico ao doente e seus familiares. O foco desloca-se da doença em si, passando a 

contemplar o ser humano como um todo em seu contexto psicossocial. É dentro deste contexto 

de desafios que a equipe multidisciplinar é estimulada a continuar suas atividades de 

intervenção e pesquisa. 
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No Brasil, o movimento da Psicooncologia consolidou-se a partir da reunião dos 

profissionais da saúde em eventos voltados para o desenvolvimento da área. Tais profissionais 

encontram-se engajados no atendimento psicossocial em instituições e no desenvolvimento de 

pesquisas em hospitais. Contudo, ainda há uma grande necessidade de divulgação desta área, 

pois somente em 1994, por intermédio das observações realizadas em apresentações de 

trabalhos nos encontros anteriores, é que a psicooncologia brasileira foi definida tendo como

base características de nossa cultura, o sistema de saúde, dentre outros indicadores de 

desenvolvimento daquela época. Embora esta seja uma área de atuação multidisciplinar, no 

Brasil, ela tem sido estudada e desenvolvida, principalmente, por psicólogos (Gimenes,

Carvalho & Carvalho, 2002). 

O trabalho de prevenção é de fundamental importância e indica o valor de uma política 

social de saúde, com atuação baseada no modelo biopsicossocial. A inserção do trabalho do 

psicólogo nos serviços de oncologia, sob diferentes modalidades de assistência, vem

promovendo mudanças no tratamento do câncer. Mudanças que podem ser observadas desde a 

maneira de transmitir o diagnóstico, o alívio dos efeitos secundários da doença, o 

desenvolvimento de cuidados paliativos, até a busca por uma melhor qualidade de vida. 

A intervenção em Psicooncologia encontra-se baseada em modelos educacionais, nos 

quais o psicólogo deve priorizar a promoção de saúde, independente da abordagem teórico-

filosófica que adotou; ou seja, é uma área que viabiliza atividades interdisciplinares no campo

da saúde, desde a pesquisa científica básica até os programas de intervenção clínica (Costa 

Júnior, 2001). Além disso, o uso de técnicas de visualização e relaxamento e os grupos de 

aconselhamento destacam-se como recursos importantes no acompanhamento aos pacientes 

com câncer. Estes recursos têm trazido resultados surpreendentes de melhora física, como por 

exemplo, maior vigor físico, fortalecimento do sistema imunológico e formas de enfrentamento

mais saudáveis.
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Ainda neste âmbito, há também de se destacar o atendimento ao paciente oncológico 

através do Programa Simonton, que é uma modalidade de atendimento psicossocial que visa 

favorecer bem estar psíquico e auxílio na recuperação do paciente oncológico, além do apoio 

aos familiares. Os atendimentos são realizados em grupos temáticos com duração pré-

determinada. Alguns resultados deste trabalho vêm sendo observados em diversas cidades 

brasileiras, tais como em São Paulo através do CORA (Centro Oncológico de Recuperação e 

Apoio). Carvalho (2000) comenta que este programa de atendimento tem levado a resultados de 

pesquisas semelhantes aos encontrados em outros países.

Costa Júnior (2001) observa que as pesquisas mais recorrentes em Psicooncologia 

priorizam a ajuda psicológica aos familiares como temática central, que em sua maioria,

encontram-se acometidos pelo sofrimento, medo e angústia, no seu despreparo frente à doença, 

na sobrecarga nas suas funções, dentre outros transtornos. Deste modo, presume-se que a boa 

comunicação entre pacientes e familiares e o apoio da família são indispensáveis no decorrer da 

doença.

No que tange os profissionais de Saúde que atendem os pacientes oncológicos, 

observamos que estes se encontram imersos num espaço permeado pela dor e pelo sofrimento,

uma vez que são os responsáveis por tratamentos invasivos, mutiladores, agressivos, que nem

sempre levam à recuperação e cura. Este contexto nos leva a pensar que estes se encontram

submetidos a um alto nível de estresse e angústia. Isso nos faz lembrar um questionamento de 

nossa pesquisa: como o psicólogo experiencia o contato com a criança com câncer?

Pensamos que o saber-fazer clínico psicológico emerge nesta área de atuação como uma

práxis complexa, uma vez que requer do profissional uma postura eminentemente ética, um

conjunto de recursos terapêuticos, e acima de tudo, a disponibilidade para estar junto 

efetivamente com essa criança doente, seus familiares e até mesmo com seus colegas da equipe. 

É preciso colocar-se numa posição de escuta contínua a fim de apreender os sentidos que 
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emergem diante da iminência de morte, da angústia e das múltiplas significações da doença. 

Parafraseando Che Guevara em uma de suas célebres frases: "há de se endurecer, mas

sem perder a ternura jamais"; lembramos que com base em nossa experiência prática, na revisão 

bibliográfica e na escuta dos entrevistados dessa pesquisa, é possível compreender que o 

psicólogo precisa desenvolver uma práxis pautada não apenas pela dimensão teórico-técnica, 

mas, sobretudo, pela sensibilidade da escuta clínica e do cuidado, seguida pela abertura e 

disponibilidade de distanciamento contínuo em prol da ressignificação de conteúdos pessoais e 

de reflexão. Contudo, isto não implica em perder a ternura. Evocamos o termo ternura para 

explicitar a qualidade deste movimento clínico de aproximação-afastamento implicado na práxis 

psicológica, inclusive em oncologia pediátrica, uma vez que o termo serve para designar a 

capacidade de sensibilidade, meiguice, afetuosidade e carinho que alguém pode despender por 

algo. Essa capacidade de deixar-se "afetar" com ternura parece constituir-se como elemento-

chave para uma compreensão e intervenção mais adequada e eficaz. 

Ainda em consonância a este saber-fazer psicológico, consideramos importante

contextualizar e aprofundar no capítulo seguinte, alguns pressupostos teóricos da clínica 

fenomenológico-existencial, e assim, refletir mais criticamente acerca de nosso objetivo.
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3. Reconhecendo o palco... 

Agora que somos co-participantes nessa tentativa de construir ou de pelo menos vislumbrar o 

que está adiante, não basta encenar, é preciso reconhecer o "palco" onde estamos  pisando, pois é 

assim que nossos passos poderão ganhar mais firmeza e agilidade. Então, o que você acha de dar os 

primeiros passos?
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3. A clínica fenomenológico-existencial e a oncologia pediátrica: uma 

compreensão possível. 

Este capítulo emerge como exercício de reflexão acerca de nossa concepção de homem e de 

como compreendemos a clínica psicológica de inspiração fenomenológico-existencial hoje, tendo 

como foco a assistência realizada no tratamento da criança com câncer. 

Pretendemos delinear, de forma sucinta, nossa trajetória teórica, ao mesmo tempo em  que 

esclarecermos o solo epistemológico pelo qual transitamos. Com isso, visamos construir um diálogo 

crítico de interseção entre os principais pressupostos da clínica fenomenológico-existencial, a 

ontologia existencial heideggeriana e a aplicação deste saber no campo da psicooncologia. 

Convém mencionar que este capítulo não constitui um tratado da clínica psicológica, pois 

isso seria alvo de estudos específicos que excedem os limites dessa dissertação. Trata-se de uma

tentativa de introduzir a temática e levantar questionamentos em paralelo à discussão de algumas

temáticas, tais como:

Nossa compreensão do homem contemporâneo e os desafios do cenário atual da clínica 

psicológica;

Alguns pressupostos fundamentais da Abordagem Centrada na Pessoa, tais como empatia,

experiência, consideração positiva incondicional; 

Algumas temáticas preconizadas por Heidegger, como por exemplo, morte, cuidado, angústia, 

modos de ser-no-mundo, e outras que possam ser trazidas à tona no sentido de provocar diálogo e 

reflexão.

Com isso, esperamos ir conduzindo o leitor pelo solo epistemológico de nossa pesquisa, a fim de 

vislumbramos o processo de nossas construções e re-construções.
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  3.1. Situando a ontologia existencial de Martin Heidegger. 

Transitamos pela concepção de homem inerente à perspectiva de Martin Heidegger 

(1889-1976), filósofo alemão que tinha como principal preocupação a questão do Ser. Para 

muitos, foi um pensador original, um crítico da sociedade tecnológica do século XX. De sua 

obra ficou a designação de "Existencialismo" para a corrente de pensamento anti-determinista

iniciada por Kierkegaard. Sabemos que embora Heidegger não se intitulasse existencialista, ele 

foi reconhecido como tal pela maioria dos estudiosos.

Heidegger traz para a discussão filosófica a questão do ser até então esquecida, 

concentrando-se no questionamento de que há um sentido básico do verbo "ser", subjacente às 

suas variedades de usos. Suas concepções quanto ao que existe, constituem uma ontologia8 que 

deriva de seus estudos acerca dos filósofos pré-socráticos, da filosofia de Platão e de Aristóteles. 

Além desses, empreendeu estudos sobre o filósofo católico do final do século XIX, Franz

Brentano e  a filosofia cristã medieval (escolástica), sendo influenciado, ainda, por diversos 

filósofos do século XIX e início do século XX, principalmente pelo pensador católico 

dinamarquês Soren Kierkegaard, pelos filósofos alemães Friedrich Nietzsche (1844-1900) e 

Wilhelm Dilthey (1833-1911), e ainda, pelo seu mestre e fundador da fenomenologia9, Edmund

Husserl (1859-1938). 

O pensamento de Heidegger influenciou fortemente Jean-Paul Sartre, na França e outros 

existencialistas. Contudo sua aceitação e influência foram insignificantes por várias décadas, 

inclusive entre os intelectuais ingleses. Isto talvez tenha sido influenciado pela sua filiação ao 

8 Ontologia significa o estudo do que é, do que existe, ou seja, é a investigação sobre a questão do 
Ser.

9 Fenomenologia designa o estudo do modo como as coisas se manifestam.
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partido nacional socialista na Alemanha e ao Nazismo, gerando repercussões negativas em torno 

de suas idéias. 

Em sua principal obra, Ser e tempo, Heidegger discute o que significa ser para o homem,

ou "como é ser". Sua filosofia busca levar o homem a fazer essa pergunta com o máximo

envolvimento e reflexão; e se ele eventualmente chegará ou não a qualquer resposta definitiva, 

torna-se de importância secundária. Sem refletir sobre o ser, o homem aliena-se e segue uma

maneira inautêntica de ser. 

Ao contrário da tradição positivista, nesta nova perspectiva epistemológica, rompe-se com a 

relação dicotômica sujeito/objeto em favor do estudo do ser.  Nesta última, o esforço para 

compreender o mundo não nasce de repente ou de forma já plena ou separada do homem, uma vez 

que o conhecimento atrela-se às possibilidades de significações que o homem atribui às suas 

experiências em seu ato de existir, ou seja, é um processo contínuo. Assim, o significado não estaria 

nas coisas, mas no sentido que emerge nas relações do homem com estas. Para Heidegger, o sentido 

do ser está vinculado à compreensão que cada um tem de si mesmo, do outro e do mundo.

Heidegger faz uma crítica ao modo tradicional do pensamento do ocidente_ a metafísica10,

cujas manifestações mais modernas são a ciência e a tecnologia. Recorremos a Critelli (1996, p.12) 

para compreender melhor essa questão. A autora comenta que a forma de se conceber e construir o 

conhecimento na metafísica e na fenomemologia são distintas. Ao contrário da metafísica, a 

perspectiva fenomenológica considera o caráter de provisoriedade, mutabilidade e relatividade da 

verdade enquanto característicos e próprios. O homem não é capaz de conhecer a totalidade dos 

fenômenos, dada suas condições de manifestação. Portanto, falar em Heidegger e na fenomenologia

10 Metafísica vem de uma expressão grega e significa "as coisas depois da física", atribuída pelos 
editores de Aristóteles à obra em que trata da "primeira filosofia". Metafísica passou a significar "ir 
além das coisas físicas, naturais, dos entes". Nesse sentido Heidegger critica a metafísica por ser uma
ciência que estuda os entes, mas não o Ser. (Inwood, 2002).
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enquanto método de conhecimento implica romper com a reificação e a soberania da metafísica,

reconhecendo os limites dessa perspectiva epistêmica.

Heidegger critica a metafísica por esta ter esquecido o Ser, tendo como objeto de atenção o ser, 

e para expressá-lo, baseou-se no ente enquanto tal. O ser passou então a ser definido como ente. A 

metafísica age do mesmo modo que a ciência e a técnica, ao visar a verdade do ente como o 

constatável. Essa questão traz, por si só, algumas controvérsias e implica uma concepção 

insatisfatória do ser, do homem e do mundo, já que estes estão interligados (Beaini, 1981). O próprio 

Heidegger (1949, p.153), sintetiza essa questão ao afirmar:

É certo que a metafísica representa o ente em se ser e pensa assim o
ser do ente. Todavia, ela não pensa a diferença entre eles (...) A 
metafísica não questiona a verdade do Ser em si mesmo...

Ainda neste sentido, Critelli (1996) comenta que a metafísica concebe a questão cognitiva 

apenas sob o prisma do cogito (intelecto, razão), enquanto que a perspectiva fenomenológica trata da 

questão cognitiva sob a ótica existencial. Isso nos remete às próprias colocações de Heidegger (2001) 

no seminário de Zollikon de 06/07/1967 (p.227): 

Todas as ciências pressupõem o princípio da razão...sua 
pressuposição é a mensurabilidade cuja pressuposição é a
homogeneidade de espaço e tempo.

No tocante à questão da existência, Heidegger a considera a partir da noção de ser-no-mundo

pautada na historicidade e na temporalidade. O homem é denominado por Dasein, expressão alemã

que significa Ser-aí. O mundo representa o aí e o dasein é tido como abertura ao mundo, como

possibilidade de ser-livre para o seu próprio poder-ser. Neste sentido, o homem não pode ser 

categorizado como uma mera coisa entre as coisas, ao contrário, é visto como um ente11 especial por 

excelência, cuja maneira de ser ocorre num constante vir-a-ser, ou seja, como pura possibilidade.

11 Na terminologia filosófica, ente quer dizer tudo o que é, o manifesto. O aparecer dos entes é chamado de 
fenômeno. E essa condição de mostrar-se é indispensável para o ente poder ser. (Critelli, 1996, p.29 e 55). 
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Bruns & Trindade (2001) comentam que a expressão Dasein também é traduzida como pre-

sença e embora tenha relação com o homem, não o designa propriamente. Pre-sença serve para 

evocar o processo de constituição ontológica do homem, mas o ser não se resume a ela. Nas palavras 

do próprio filósofo em Ser e Tempo (1995) e no seminário de 18/03/1969 de Zollikon, 

respectivamente, podemos entender melhor este conceito:

é na pre-sença que o homem constrói o seu modo de ser, a sua
existência, a sua história." (Heidegger, 1995, p.309) 

O caráter fundamental do ser é a presença. O sentido tradicional da 
presença não é suficiente para determinar o homem. (Heidegger,
2001, p.237) 

Para a perspectiva de homem como ser-no-mundo, o significado não está nas coisas, mas no 

sentido que surge nas relações do homem com estas. Ser e mundo são, portanto, partes intrínsecas do 

homem. O sentido do ser está vinculado à abertura para compreensão que cada um tem de si 

mesmo, do outro e do mundo. Esta compreensão é permeada pela linguagem enquanto dimensão

constitutiva do ser. 

Vattimo (1987) comenta que a idéia de homem enquanto ser-no-mundo significa que a 

natureza humana é poder ser, ou seja, sua natureza consiste em não ter uma natureza ou uma

essência. Ao contrário, implica em possibilidade. 

A ontologia heideggeriana compreende, pelo menos, três noções-chaves: a primeira refere-se 

ao Dasein, que corresponde ao ser-aí do homem, isto é, o homem enquanto ser de 

projeto/possibilidades. A segunda é a palavra sentido. Esta representa o princípio/direção que norteia 

a apreensão do ser. E por último, a noção de ser, que serve para designar o que há de mais geral. 

Pasqua (1993), baseado em Heidegger, comenta que o Ser reside no “quê” e no “quem”, naquilo que 

existe e subsiste. É o Ser que torna possível a abertura para a compreensão da existência humana.

Acerca do Ser, Stein (1979, p.11) comenta:
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O ser é para Heidegger a casa que o homem pode habitar, é a
clareira no meio de um bosque cujos caminhos não levam a parte 
alguma. O ser pode aparecer e pode ocultar-se, porém em caso
algum é mera aparência: é presença permanente, o horizonte 
luminoso, no qual todos os entes encontrariam sua verdade. Não é o
conjunto do entes (...) é o habitar de todos os entes. 

Partindo destas noções, teríamos a análise do Dasein como uma analítica existencial, cujo 

núcleo principal se encontra na aplicação do método fenomenológico à investigação da existência 

humana. (Barbosa, 1998). Essa questão pode ser clarificada a partir das palavras do próprio 

Heidegger (2001, p.226) no seminário de Zollikon de 07/06/1966: 

Para a analítica do dasein o fator decisivo é a questionabilidade do 
homem e de seu poder de existir no mundo contemporâneo.

Heidegger considera que o ser-no-mundo envolve relações com outros homens e estas 

relações, por sua vez, envolvem três aspectos existenciais ou existenciálias, que são: afetividade,

compreensão e linguagem. Existenciália quer dizer, portanto, os aspectos relacionados ao Ser. A 

unidade desses três fenômenos constitui a estrutura temporal que faz a existência inteligível, 

compreensível.

*Afetividade: as coisas do passado chegam ao homem como valores, afetando-lhe os 

sentimentos, que podem ser públicos, compartilhados, e transmissíveis;

*Compreensão: é a capacidade existencial, um modo de ser-no-mundo originário. É finita e 

limitada como o próprio homem, exercendo-se no plano da linguagem. É, portanto, uma

mediação entre o homem e o Ser;

*Linguagem: o sentido do ser está ligado à linguagem e não pode ser encontrado se estiver dela 

desvinculado. É a linguagem que distingue o homem dos animais e serve como ponto de união 

entre ele e o Ser que se manifesta/des-vela. Não é um mero utensílio, mas acontecimento

fundamental que lhe possibilita ser homem, ou seja, é determinante fundamental do dasein 

(Beaini, 1981); 
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Heidegger também discorre sobre a angústia enquanto condição ontológica do humano,

ou seja, como dimensão constitutiva da existência que resulta da condição de ser lançado no 

mundo, ou seja, da vulnerabilidade do homem que mesmo sem escolher, está lançado no mundo

e terá de viver todas as contingências dadas por este, dentre as quais destaca-se a falta de 

certezas, exceto aquela que se refere a sua própria morte. A angústia designa, portanto, o 

sentimento de estranheza e de inquietude, que remete o homem à sensação de vazio, ao mesmo

tempo em que o leva para o seu poder-ser mais próprio.  Diante disso, vale salientar também

que Heidegger (1929) difere a angústia do medo, ao afirmar que o medo sempre tem um objeto, 

enquanto que a angústia, não.

Recorremos a Cipullo (2000, p.94) que sintetiza a questão da angústia em Heidegger ao 

comentar:

É a angústia que lança as estruturas de toda e qualquer 
possibilidade de temor; trata-se de uma disposição afetiva
originária que coloca o dasein (ser-aí, existência humana) diante 
do nada, de sua própria incompletude e abertura. O que angustia 
o homem, na verdade, é o próprio mundo em que foi, sem opção,
lançado, e do qual será, mesmo contra sua vontade, arrancado. O 
homem é então um ser-para-a- morte. Todo temer é, 
conseqüentemente, em essência, temer a morte, saber da certeza
da morte (...) Toda angústia é para Heidegger, angústia de morte.
Vivemos fugindo da morte. Fugindo da morte, vivemos.

Diante disso, podemos pensar que Heidegger privilegia o futuro, porque é esta projeção 

para o advir e o embate com a morte que leva o homem à autoconscientização. O homem pode, 

então, introduzir esse conhecimento existencial no projeto de sua vida, e assim se apropriar da 

existência fazendo-a efetivamente sua, tornando-se autêntico e não mais um ente sem raízes. 

Essa visão existencial do homem que se conscientiza tornou-se sedutora para a psiquiatria, 

surgindo assim, proeminentes terapeutas existencialistas como Binswanger, Medard Boss, 

Victor Frankl.
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Neste sentido, a ontologia de Heidegger parece permear alguns campos de conhecimento, tais 

como a psiquiatria e a psicanálise, através da daseinanálise proposta por Medard Boss, e da análise 

existencial de Binswanger. E no campo da Psicologia, este pensamento, juntamente com os 

pressupostos do existencialismo e do método fenomenológico de investigação do ser, é muito

difundido, sobretudo nas abordagens psicoterápicas de base fenomenológico-existencial.

Nossa escolha pelo pensamento de Heidegger justifica-se pela aproximação natural das 

temáticas tratadas por esse filósofo (morte, desamparo, angústia, ser-no-mundo, cuidado, dentre 

outros) com a problemática proposta pela presente investigação. Ao nosso ver, esta concepção pode 

trazer uma contribuição importante no que tange ao saber-fazer psicológico clínico. Além disso, é a 

concepção que mais se aproxima da nossa visão de homem/mundo e de nossa formação teórica. No 

entanto, vale mencionar que não pretendemos fazer filosofia, nem tampouco, encaixar a filosofia 

heideggeriana na psicologia. Importa-nos fazer uma leitura tendo como ponto de partida, a 

possibilidade de diálogo e contraposições. Portanto, esta perspectiva filosófica não nos é fundamento

último.

Ao nosso ver, a leitura de Heidegger redimensiona e amplia nossa visão de mundo e de 

homem, ajudando-nos a refletir mais criticamente sobre temáticas da existência humana (citadas 

acima) e contribuindo, assim, para o desenvolvimento de uma práxis psicológica desvinculada dos 

modelos explicativos (behaviorismo) e interpretativo-dinâmico (psicanálise). Para nós, psicólogos 

que assumimos uma práxis a partir da metodologia fenomenológica, o mais importante não é 

investigar o psiquismo em suas propriedades, mas deixar que o sentido do ente se mostre por si 

mesmo (Feijoo, 2000). 

Além de Heidegger, consideramos como âncoras importantes de nosso aporte teórico, 

algumas concepções mais específicas do campo psi, propriamente dito, que foram: a ACP, 

juntamente com contribuições de alguns recentes autores que atualizaram as idéias de Rogers e da 
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psicologia fenomenológica: Dutra (2000), Moreira (1990), Erthal (1995), Feijoo (2000). Recorremos,

também, a algumas leituras contemporâneas da clínica psicológica em diversas perspectivas e 

inspirações, tais como aquelas realizadas por: Figueiredo(1996), Morato(1999a), Rolnik (1992), 

Sundfeld (2000), Schmidt (1990), dentre outros. Além disso, dialogamos com autores que, apesar de 

não serem teóricos diretamente ligados à clínica psicológica ou a fenomenologia, contribuem para a 

ampliação de nosso pensamento em consonância ao objetivo da pesquisa, como por exemplo: Lévy 

(2001), Boff (1999), Rey (2002, 2003), Santos (1995), Rolnik & Guatarri (1986), dentre outros. 

  3.2. Revisitando os antecedentes teóricos da clínica fenomenológico-existencial.

Consideramos tarefa árdua ousar tematizar sobre o processo de surgimento da clínica 

fenomenológico-existencial; por isso, buscaremos destacar apenas um breve histórico, bem como

seus principais representantes, em especial Carl Rogers, por nos apresentar uma perspectiva clínica 

que se aproxima de nossa visão de homem. Tal discussão, mesmo que de caráter introdutório, poderá 

subsidiar nossa compreensão acerca de como compreendemos o sujeito contemporâneo (que recorre 

ou que é lançado aos serviços de psicologia). 

Falar numa abordagem fenomenológico-existencial em psicologia, e mais especificamente,

de sua aplicação na área clínica requer, antes de tudo, um retorno ao campo filosófico, que 

inicialmente fora relegado pela psicologia no momento em que esta se propôs a tornar-se científica 

através do método das Ciências naturais. Além disso, é necessário considerar a visão de mundo que 

esta abordagem nos traz. (Chaves, Macêdo & Mendonça, 1996). 
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Optamos por fazer um breve percurso pelo surgimento e consolidação de alguns antecedentes 

teóricos da abordagem fenomenológico-existencial, que por sua vez, remete-nos à filosofia 

humanista, ao existencialismo e à Fenomenologia.

Quanto ao humanismo, este esteve em ascensão no século XV a partir do movimento

renascentista, sendo motivado pelo reaparecimento dos valores éticos e estéticos da antigüidade 

clássica. De um modo geral, corresponde ao conjunto de doutrinas que se referem à origem, natureza 

e destino do homem. É uma filosofia que se concentra nos meios humanos de compreender a 

realidade e de buscar o conhecimento, considerando o homem como um ser valioso, centro de seus 

estudos e preocupações filosóficas.

Na Psicologia, o movimento humanista aparece como uma reação contra o determinismo do 

Behaviorismo e da Psicanálise ortodoxa, procurando levar a psicologia de volta à sua fonte, a psique. 

No entanto, Erthal (1986) destaca que a psicologia humanista não possui um corpo teórico próprio, 

reunindo, assim, uma série de linhas de pensamento, representadas por Maslow, Allport, Rollo May e 

Carl Rogers, que por sua vez, iniciaram um novo movimento chamado de terceira força na 

psicologia. Erthal (1989, p.21) sintetiza esse acontecimento da seguinte forma:

(...) aliando-se à chamada terceira força em psicologia, a psicologia 
humanista passou a ser considerada existencial-humanista.

Diante disto vemos que a filosofia existencialista, apesar de possuir pontos divergentes do 

humanismo, foi incorporada à Psicologia humanista, tendo em vista seus pontos de convergência. 

Sendo assim, faz-se necessário destacar pelo menos alguns desses pontos. Erthal (1989) comenta que 

nas duas correntes o homem é visto como fonte e centro de valores que está em permanente fluxo, 

como uma forma de superar a si mesmo. Concordam que há uma direção para o crescimento e para a 

relação com seus pares. Outros princípios comuns às duas correntes são a confiança na capacidade de 

escolha do indivíduo, seu crescimento, responsabilidade pelas ações e envolvimento com as mesmas.
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E quanto aos pontos divergentes, a autora salienta que no humanismo prevalece a concepção positiva 

do homem voltado para uma tendência inata ao crescimento e desenvolvimento de potencialidades. 

Já o existencialismo se mantém numa postura menos “otimista” ao ver o homem como ser 

responsável pelas suas escolhas, além de tratar, mais especificamente, de temas como angústia e 

morte, Na verdade, compreendemos que o termo divergência utilizado pela autora não contempla tal 

questionamento, uma vez que as características de cada uma dessas filosofias tendem muito mais a se 

complementarem do que a se oporem.

Convém, então, recorrer a alguns dos conceitos básicos do existencialismo em favor de uma

compreensão mais precisa de seus contornos. A filosofia existencialista surgiu em meados do século 

XIX e início do século XX com as idéias de Kieerkgaard, tendo seu apogeu na época da segunda 

guerra mundial. Além de Kieerkgaard, destacam-se as idéias  de Sartre, Husserl, Nietzsche, Jaspers, 

Buber, Heidegger, dentre outros que foram absorvidos pela psicologia. 

O existencialismo designa o conjunto de doutrinas, segundo as quais, a filosofia tem por 

objetivo, a análise e a descrição da existência. Caracteriza-se pela premissa básica de que e "a 

existência precede a essência" (Sartre, 1989). No existencialismo, a essência não determina o 

homem. O homem é um eterno “vir a ser” que não possui uma essência, pelo contrário, ele é 

quem se constrói na medida em que existe e escolhe. O homem é visto como um ser livre para 

escolher e conseqüentemente, responsável por suas escolhas. O passado não é garantia do 

presente e tampouco do futuro. Diante disso, a angústia é inevitável.

Os conceitos fundamentais do existencialismo giram em torno de temas como liberdade, 

escolha, responsabilidade, angústia, solidão, morte, sentido da vida, autenticidade e 

inautenticidade, subjetividade, dentre outros. 
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Ao nosso ver, os filósofos existencialistas apresentam uma nova forma de se pensar e 

conhecer o homem. E no tocante a estas transformações surge a fenomenologia em contestação ao 

método experimental positivista. Enquanto método de investigação criado por Edmund Husserl, a 

fenomenologia corresponde ao estudo daquilo que aparece para nós, para nossa consciência, e cujo 

objetivo é descrever o homem no mundo`, com o objetivo de apreender o significado das 

experiências vividas.

Diante disso, surge a psicologia fenomenológico-existencial, combinando os aspectos do 

humanismo com o existencialismo e reconhecendo a importância de ambos. Vale salientar que a 

abordagem fenomenológica na psicologia apresenta duas grandes vertentes, que embora se 

complementem, possuem aspectos distintos. Estas vertentes são a psicoterapia existencial (baseada 

nos filósofos existencialistas) e a psicoterapia humanista (baseada no movimento humanista). Na 

psicoterapia existencial destacam-se diversos autores como Ludwig Binswanger, Medard Boss, 

Victor Frankl, Yalom, e outros que buscam desenvolver uma compreensão do mundo do sujeito, tal 

como este vive, utilizando-se de conceitos existenciais. (Erthal, 1995). E na psicologia humanista

destaca-se Carl Rogers com a Abordagem Centrada na Pessoa, Maslow, dentre outros. 

Os psicólogos humanistas acreditam na capacidade do homem para concretizar suas 

potencialidades, sustentam a concepção de essência do indivíduo e consideram a pessoa como digna 

de confiança e capaz de auto-desenvolvimento e auto-regulação. A perspectiva existencial desafia o 

cliente no sentido de fazê-lo criar a si e a seus valores, convidando-o a perceber as formas que o 

impedem de ser livre e confrontando-o com os dados de sua existência que constituem o conteúdo de 

seus conflitos (Erthal, 1995). Ao nosso ver, estas duas vertentes não podem ser consideradas como

antagônicas, mas sim complementares, uma vez que consideramos a separação entre as correntes 

como algo inócuo. Concordamos com Erthal (1989, p.44) quando diz:

55



(...) a própria separação entre as correntes, como se o 
existencialismo não fosse humanista, e o humanismo não se
preocupasse com questões existenciais, é um contra-senso. O
humanismo é considerado como algo inerente ao existencialismo,
como fica ilustrado pelo título de uma das obras mais famosas de
Sartre: o existencialismo é um humanismo.

Os precursores filosóficos citados anteriormente constituem o pilar de sustentação da 

abordagem fenomenológico-existencial. Além desses antecedentes que ajudaram a consolidar e 

fundamentar a clínica psicológica (em termos teórico-metodológicos), é importante destacar que 

novas contribuições vêm surgindo ao longo do tempo, favorecendo a ampliação e o repensar crítico 

acerca da própria abordagem e da prática clínica. 

De uma forma geral, embora saibamos das críticas lançadas à Abordagem Centrada na 

Pessoa (ACP) comentadas na introdução desse trabalho, acreditamos que dentro do âmbito específico 

da psicologia clínica, esta perspectiva destaca-se como um marco crucial. Por isso, a elegemos como

norteadora de nossas reflexões. No entanto, convém acrescentar que esta escolha se deu em

consonância à leitura de outras tendências epistemológicas, sobretudo pelas idéias de Heidegger e de 

alguns teóricos contemporâneos provenientes da clínica psicológica. 

    3.2.1. Contextualizando a Abordagem Centrada na Pessoa. 

Compreender o percurso da clínica fenomenológica existencial, mais precisamente da ACP, 

em paralelo à discussão da subjetividade contemporânea é tarefa complexa, visto que envolve 

reflexões que vão além desta pesquisa. Contudo, ousamos tecer alguns comentários que nos parecem

pertinentes.
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Carl Rogers (1902-1987), psicólogo americano, designou a ACP não como uma teoria, mas

um “jeito de ser”; uma abertura para a compreensão do fenômeno que pode ser aplicada às diversas 

áreas de desenvolvimento humano, tais como educação e saúde. (Rogers, 1983). 

A ACP, enquanto uma das abordagens representantes da terceira força que é a psicologia 

humanista, desenvolveu-se ao longo do século XX a partir da experiência prática de Rogers 

(trabalhos de aconselhamento, psicoterapia e condução de grupos) nos EUA. Neste sentido, é 

considerada, principalmente como um referencial psicoterápico, pois foi nesse contexto da clínica 

que se desenvolveu a ACP. Tal abordagem parte da premissa de que o homem possui uma tendência

auto-realizadora ou atualizante para o crescimento.  Nas palavras de Rogers (1975, p.41): 

A tendência à atualização é a mais fundamental do organismo em
sua totalidade. Preside o exercício de todas as funções, tanto físicas
quanto experienciais. E visa constantemente desenvolver as 
potencialidades do indivíduo para assegurar sua conservação e seu
enriquecimento, levando-se em conta as possibilidades e os limites
do meio.

Esta tendência consiste numa energia inerente ao ser que o impulsiona à vida e o motiva ao 

crescimento psíquico. Portanto, a concepção de homem subjaz na crença de que este é um ser dotado 

de capacidades que lhe favorecem a construção de um caminho evolutivo. Esse movimento natural 

do organismo é possibilitado pelo self, ou seja, pelo autoconceito que cada um tem de si. O self é um

dos principais construtos da teoria de personalidade de Rogers e designa o conjunto de percepções 

que o sujeito tem acerca de quem ele é, servindo então como “motor” que dá energia para o 

crescimento e atualização das potencialidades. Vale ressaltar que o desenvolvimento do self ocorre 

através das relações do homem com os outros no mundo, sendo, portanto, um conceito passível de 

constantes mudanças ao longo da vida. 

De acordo com Rogers, somos seres eminentemente voltados para a atualização de nossas 

potencialidades e isto ocorre na medida em que temos consciência de nossa experiência sentida; ou 
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seja, o crescimento emocional está intimamente relacionado à possibilidade de estarmos em contato 

com nossas experiências. No entanto, ao longo da vida vamos perdendo esse contato devido à auto-

avaliação que fazemos da percepção externa (julgamento dos outros). Isso pode gerar uma certa 

“distorção” entre os sentimentos e a sua devida representação/simbolização; constituindo o que 

Rogers chamou de incongruência. Incongruência é o estado em que o sujeito não consegue estar em

sintonia com os próprios afetos nem expressá-los de modo adequado, ou seja, é a representação 

insatisfatória ou a negação do que se pensa ou se sente de verdade. Em outras palavras, é a não-

autenticidade.

Neste sentido, a psicoterapia proposta por Rogers visa resgatar o contato do homem com suas 

experiências sentidas ao longo da existência. Experiência que aqui é tida como sinônimo de vivência 

e de sentimento corporalmente sentido. Por essa compreensão, a psicoterapia centrada no cliente é 

entendida como uma relação de ajuda onde o conceito de tendência atualizante, juntamente com a 

idéia de que certas atitudes do terapeuta constituem a efetividade terapêutica, assumem um lugar de 

destaque.

Rogers (1974) nos diz que a psicoterapia visa criar uma atmosfera de segurança, a fim de que 

o cliente consiga apreender os significados de suas experiências. Isso ocorre na medida em que se 

cria um ambiente favorável e acolhedor, a fim de que o cliente consiga reformular seu auto-conceito 

(self). No entanto, para que se crie esse ambiente favorável, é necessário que algumas condições 

facilitadoras se façam presentes, tais como: 1)contato, 2) vulnerabilidade, 3) empatia, 4) aceitação do 

cliente, 5) congruência e 6) percepção do cliente. (Rogers, 1957). 

A Terapia Centrada no Cliente é uma das aplicações mais difundidas da ACP, na qual 

privilegia-se o âmbito intersubjetivo do encontro, a fim de proporcionar a congruência entre o self e a 
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experiência; ou seja, o contato do homem com sua experiência organísmica (funcionamento do corpo 

e mente de forma indissociável) em sintonia com suas percepções/imagens sobre o próprio eu.

Rogers (1975), destaca que o núcleo da psicoterapia seria os momentos de movimento, que 

correspondem àqueles momentos de mudança ocorridos na terapia mediante as condições 

facilitadoras e a compreensão dos sentimentos que o cliente procura comunicar.

Uma das funções do terapeuta centrado no cliente é compreender, empaticamente, os 

sentimentos apreendidos na sua relação com o cliente, tentando, sempre que possível, clarificar a 

demanda comunicada e possibilitar a emergência de sentidos. Esta atitude do terapeuta nos remete ao 

que Rogers chamou de consideração positiva incondicional, que consiste numa postura de aceitação 

irrestrita ao que está sendo revelado pelo sujeito, numa atitude de abstenção de julgamentos.

De acordo com Rogers (1974) há três atitudes fundamentais para o processo de ajuda 

psicológica: a congruência do terapeuta, a fim de que o sujeito possa, no processo psicoterapêutico, 

reconhecer suas próprias incongruências, sendo autêntico, em sua vivência, junto ao cliente; a 

aceitação positiva incondicional do terapeuta em relação ao cliente, no sentido de acolher sua 

alteridade, respeitando-o em sua singularidade; a compreensão empática do terapeuta para com o 

sujeito, a fim de acompanhá-lo em sua fala, tentando colocar-se em seu lugar, porém sem deixar de 

ser ele mesmo, isto é, sem confundir os papéis e/ou misturar os conteúdos.

Além da capacidade empática, autenticidade e consideração positiva incondicional, é 

imprescindível que o terapeuta tenha maturidade emocional e compreensão de si (Rogers, 1974). 

Além desses atributos, é indispensável que haja o pressuposto de que o cliente é responsável por si 

mesmo e pelo seu auto-desenvolvimento; a criação de uma atmosfera de calor por parte do terapeuta 

onde o cliente se permita experienciar seus sentimentos com liberdade; a utilização da clarificação 

das atitudes do cliente, dentre outras. O estabelecimento destas condições poderá favorecer a 
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expressão do cliente, possibilitando uma apreensão mais clara de suas motivações e a escolha de seus 

objetivos com liberdade.

Nesta perspectiva, o cerne da terapia é mesmo a própria pessoa, tanto a pessoa do cliente 

quanto a pessoa do terapeuta, por isso é centrada na pessoa, conforme preconiza a denominação

ACP. É o cliente quem conhece, melhor do que ninguém, as suas experiências subjetivas. 

Assim, as mudanças construtivas vão ocorrendo, independentes dos conhecimentos do 

terapeuta. Mas vale salientar que as mudanças só ocorrerão se houver o clima facilitador; 

portanto, é aí que reside a importância do terapeuta, ou seja, a eficácia do processo terapêutico 

parece residir na “aprendizagem” que se realiza no encontro intersubjetivo, e não apenas na 

capacidade intelectual do terapeuta.

Por essa compreensão, cabe ao psicólogo mostrar-se presente e atento à escuta clínica, 

inclinando-se ao cuidado para com a pessoa do cliente. Isto requer uma prática que vai além do 

uso e/ou aplicação teórica-técnica para determinado problema. Exige, sobretudo, um

posicionamento ético, por parte deste profissional, a fim de possibilitar que o cliente adquira 

maior consciência dos seus sentimentos, viabilizando-se assim, a ressignificação das suas 

experiências.

O terapeuta da ACP parece favorecer, dentre outras coisas, o significado atribuído do 

cliente em torno de suas experiências vividas (Gendlin,1962). Este significado diz respeito ao 

momento de criação no qual as dimensões cognitivas e afetivas se integram (experienciação).

Dutra (2000) assinala que o pensamento rogeriano prioriza o mundo interno (o vivido), ou 

seja, a subjetividade no sentido de individualidade. Isto guarda relação com os postulados sobre a 

noção de self. Rezola (1975) nos diz que Rogers entende o self como sendo o campo perceptual da 

pessoa, o si mesmo, ou seja, o eu subjetivo de um dado momento existencial. 
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Diante disto, Dutra (2000) nos lembra que este conceito foi revisto pelo próprio Rogers a 

partir das influências do pensamento existencial de Eugene Gendlin. Tal revisão denota que o 

conceito de self deixa de ser uma mera percepção de si e passa a ser uma consciência subjetiva, ou 

como diria a autora, o poder-ser do homem em constante processo de mudanças.

Dutra (2000, p.53) comenta que poderíamos pensar o self como o eu subjetivo numa dada 

circunstancialidade. Isto se aproxima do que Heidegger denominou de Befindlichkeit (palavra alemã

foi traduzida por Gendlin como sentimento). Isto nos leva a pensar que Rogers, em sua última fase da 

teoria da personalidade, entende o self como experienciação. Para Gendlin (1970, p.138), 

experienciação significa “ o processo do sentimento corporal concreto, o qual constitui a questão 

básica do fenômeno psicológico e da personalidade”. 

Esta noção inclui a perspectiva de passado, presente e futuro numa vivência do aqui-agora 

que se abre para um projeto em devir. Vale salientar que a ênfase na experienciação começou a ser 

uma característica da Terapia Centrada no Cliente a partir de 1957. 

Diante disto podemos ver que o pensamento de Rogers, sobretudo no que se refere à Terapia 

Centrada no Cliente, sofreu algumas atualizações, tais como aquelas propostas por Gendlin.  Macêdo 

(1997), baseada em Hart (1970), por exemplo, aponta que o desenvolvimento da ACP seguiu pelo 

menos três fases. A primeira fase (1940-1950) se refere ao período da psicoterapia não-diretiva, onde 

a ênfase recai na técnica de clarificação dos sentimentos. A segunda fase (1950-1970) corresponde à 

psicoterapia reflexiva, em que Rogers formula a teoria da terapia, distinguindo três aspectos da 

mesma: a teoria da mudança da personalidade, a teoria da personalidade e a teoria do funcionamento

ótimo da personalidade. A terceira fase (1970 em diante) representa o período da psicoterapia 

experiencial, que se caracteriza pela ênfase na experiência vivida pelo cliente. Contudo, sabemos que 

essa divisão é apenas uma forma didática de compreender as atividades de Rogers, mesmo sabendo 

que suas produções extrapolam essa divisão de fases. 
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Sobre os desenvolvimentos mais recentes da ACP, Macêdo (1997) comenta que esta passou a 

ser aplicada a outros contextos que não apenas a psicoterapia, como por exemplo, os grupos de 

encontro. Hoje, a ênfase recai muito mais na relação interpessoal e na dialogicidade, culminando

assim, numa abordagem centrada na relação. Exemplo disso são os trabalhos de Amatuzzi (1995) e 

de Barreto (1992). O primeiro autor defende que a atual fase da ACP pode ser chamada de relacional, 

já que o processo terapêutico passa a ser entendido na dependência da relação terapeuta-cliente; e a 

segunda autora entende que a perspectiva de Rogers passa a ser vista como uma abordagem holística 

da realidade que deixa de privilegiar a técnica e passa a priorizar a relação interpessoal no processo 

de mudança.

Pagés (1976) destaca que o método de Rogers repudia a coisificação e a objetivação na 

relação terapêutica, levando o psicólogo a se dar conta que está em relação direta com o cliente e não 

em uma mera observação. Nisto, está implícito o rompimento da concepção de suposta neutralidade 

absoluta e do distanciamento do método positivista experimental. Destaca que uma das grandes 

contribuições de Rogers para a psicologia clínica foi a pesquisa que realizou com  gravações de 

sessões psicoterapêuticas, a fim de compreender e refletir mais criticamente sobre sua prática. E ao 

nosso ver, isso abriu espaços para o questionamento e a ampliação da atividade de supervisão 

enquanto terceiro olhar necessário ao amadurecimento do saber-fazer clínico, que por sua vez, não se 

reduz a técnicas.

Vale ressaltar, também, uma crítica de Pagés (1976) a Rogers, que diz respeito ao conceito de 

consideração positiva incondicional como condição de realização da terapia. Para o autor esse 

conceito é algo meio utópico que contradiz uma outra condição indicada por Rogers, a congruência

(autenticidade) do terapeuta.

Em meio a essas críticas e contribuições, buscaremos situar a perspectiva de Rogers e alguns 

de seus conceitos básicos em paralelo a idéias mais atuais da clínica psicológica a fim de ampliar

nossa compreensão e de problematizar alguns pontos pertinentes em nossa pesquisa. 
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Inicialmente, apontamos um dos pontos críticos no pensamento de Rogers _ a idéia de 

subjetividade12, que pode ser entendida como sinônimo de "mundo interno" pertencente a um sujeito 

que se reconhece a partir de suas experiências organísmicas. Hoje, alguns autores tais como Rolnik & 

Guatarri (1986), Santos (1995), destacam que a subjetividade passa a ser entendida não apenas como

uma dimensão interior do sujeito psicologizado, mas sim, como um processo contínuo de tornar-se, 

de vir a ser no mundo. Esta noção inclui, portanto, um sujeito atravessado pela sociedade capitalista, 

juntamente com suas implicações.

Desloca-se, portanto, a subjetividade da dimensão intrapsíquica e identitária, da essência do 

sujeito individual tal como concebida por Rogers, para a dimensão processual do sujeito, que se 

caracteriza pelos processos de subjetivação13. Processos estes que são constituídos a partir de tensões 

entre os diversos pólos da singularidade e do contexto sócio-cultural. Trata-se, portanto, de uma

construção contínua e dinâmica e não de uma materialidade, na qual não há como delimitar uma

unidade identitária. (Rolnik & Guatarri,op.cit). 

Este pensamento guarda relações com as descrições do processo de instauração da 

subjetividade feitas por Guatarri (1999), que considera que a subjetividade se instaura 

simultaneamente, através dos grandes agenciamentos sociais e institucionais e em meio às esferas do 

indivíduo, ou seja, de sua expressividade singular.

Neste sentido, concordamos com Doel (2001) ao parafrasear Deleuze e propor que a 

subjetividade compõe um duplo movimento: o da re-imersão do “eu” universal nos contextos 

12 A subjetividade designa, de modo geral, os processos que caracterizam o mundo interno do sujeito 
(Rey, 2002), ou seja, é tudo aquilo que é pessoal, individual, que pertence ao indivíduo como ser único.
Para Guatarri (1992, 1996), um dos maiores estudiosos sobre o tema, a subjetividade implica numa
permanente processualidade geradora que não permite fórmulas apriorísticas padronizadas, mas que é
essencialmente social, sendo adotada e vivida por indivíduos em suas existências particulares. 

13 Subjetivação é um processo de composição de modos de vida que se realiza no domínio do encontro de 
corpos (Cardoso Jr., 2002). 
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singulares e a re-inscrição do “eu” individualizado no interior dos aparatos sociais que o sustentam;

ou seja, é necessário que haja uma des-construção e re-construção do sujeito, seguida pela sua 

destruição, a fim de que o mesmo conquiste seu espaço de alteridade e singularidade em meio à 

cultura de massa. Este movimento nos diz de um sujeito que não é meramente universal nem

individual, mas sim, uma obra em andamento, que sofre influências contínuas de seus pares. Vale 

ressaltar que esta concepção provém da proposta de esquizoanálise defendida por Deleuze (1994), 

que enfatiza a existência de um sujeito em pleno devir, atravessado por ambigüidades e passível de 

ser afetado pelas contingências da vida. 

Se refletirmos mais criticamente, veremos que esta forma de conceber a subjetividade 

coincide com o percurso de construção e de transformações pela qual a clínica psicológica vem

atravessando, inclusive a clínica de inspiração fenomenológica. Mesmo sabendo que a subjetividade 

em Rogers desponta inicialmente como sinônimo de um “eu” interior e somente na última fase de sua 

teoria da personalidade, como um “eu” experiencial, pensamos que este percurso de construção foi 

próprio de seu contexto sócio-histórico. No entanto, a crença num homem que tende ao crescimento e 

com natureza eminentemente positiva ainda é motivo de controvérsias. Ao nosso ver, não se trata de 

um humanismo meramente “ingênuo”, mas de uma contribuição inicial que ao longo do tempo, vem

sofrendo ajustes e passando por novas leituras. Nesse sentido, concordamos com Costa (2002) ao 

defender que o sujeito é uma realidade não apenas psíquica, mas também histórico-cultural variável 

no tempo e no espaço. Portanto, sua realidade subjetiva não pode ser pensada como efeito 

independente das causas sociais. 

No meio científico, toda crítica tem sua razão de ser, sobretudo se tomarmos a ciência 

positivista como modelo. Com isso, não estamos defendendo a ACP em detrimento das demais

abordagens psicológicas. Sabemos que cada abordagem privilegia um determinado enfoque, 

contribuindo para a compreensão do humano em suas diversas formas de expressão. Neste sentido, 
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elegemos a ACP que mesmo sendo um exemplo do pensamento moderno, aproxima-se, em certos 

pontos, da nossa visão de homem atual. Isso não quer dizer que sejamos dogmáticos ou céticos em

relação a outras formas de compreensão. Ao contrário, significa que estamos abertos às 

possibilidades de se repensar criticamente a ACP através de uma leitura crítica e atualizada por outras 

visões, tais como a analítica existencial de Heidegger, dentre outros autores acima referidos.

O foco de nossa atenção reside, portanto, na compreensão histórica de uma subjetividade 

entendida como movimento processual do homem indissociável do mundo, ou como diria Heidegger 

(1995) como ser-no-mundo. Ao contrário do que muitos pensam, esta perspectiva   não exclui a 

dimensão social e histórica do homem enquanto possível fio condutor da práxis clínica, uma vez que 

a expressão ser-no-mundo abrange todas as dimensões da existência. No entanto, convém mencionar

que não se trata de um enfoque mais aprofundado do social, tal como faz a perspectiva sócio-

histórica. Talvez seja a falta desta distinção (necessária) que acabe gerando controvérsias. 

Ao situar a ACP, temos consciência dessas lacunas e sabemos que assim como as demais

abordagens psicoterápicas que não são completas, a ACP possui lacunas criticáveis e questionáveis, 

porém passíveis de serem re-pensadas e reconstruídas a partir da revisão na visão de homem e da  re-

construção da prática. Contudo, salientamos que as críticas direcionadas a Rogers, também poderiam

ser observadas em outros sistemas teóricos da psicologia, uma vez que nenhuma abordagem é 

completa.

O legado de Rogers é ainda hoje uma herança importante para o saber-fazer psicológico, 

tendo em vista não apenas sua vasta aplicabilidade no âmago clínico e educacional, mas também a 

possibilidade de desdobramentos mais atuais. Exemplo disso é a prática clínica no âmbito da saúde 

pública, espaço que requer re-adaptações no modelo tradicional de clínica, além de questionamentos

acerca do conceito de subjetividade. Isto porque o eixo de ação desloca-se do intrapsíquico e do 

sujeito interiorizado, para um sujeito eminentemente psicossocial, capaz de exercer sua alteridade nas 
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diversas esferas da sociedade, além de que neste caso, o profissional deixa de ser um mero detentor 

de saber “absoluto”, sendo considerado como um agente facilitador da escuta do interditado 

(Figueiredo, 1996), de modo a provocar o agenciamento de sentidos diante das experiências de mal-

estar de sua demanda.  A subjetividade não é mais vista como algo presa em si mesmo. Ao contrário, 

é vista como produzindo e sendo produzida pelo contexto histórico-social, situando-se em meio ao 

pertencimento coletivo e sendo referendada por este. 

  3.3. Compreendendo o psicólogo na oncologia pediátrica hoje.

Diante das considerações a respeito dos antecedentes da clínica psicológica na abordagem

fenomenológico-existencial, mais especificamente da ACP, faz-se necessário situar como

compreendemos o cenário do saber-fazer clínico hoje no campo da oncologia pediátrica. Para tanto, 

consideramos importante expor como percebemos o psicólogo em meio ao mundo pós-moderno.

O contexto contemporâneo presente nas artes, ciências, literatura, economia,

religiosidade, enfim, nas manifestações humanas de um modo geral pode ser compreendido

como uma transição da modernidade para a pós-modernidade, tendo em vista a globalização, o 

avanço tecnológico, a comunicação à distância, os desenvolvimentos da engenharia genética, a 

virtualização das relações, a destruição crescente do ecossistema, dentre outros processos de 

mudanças, cuja velocidade é acelerada (Sundfeld, 2000). 

No que tange esta transição da modernidade para a pós-modernidade, percebemos não 

haver consenso entre os autores quanto ao significado dos termos. Neste cenário, a autora 

supracitada nos lembra que as constantes novidades e mudanças acabam exigindo uma rápida 

assimilação dos sujeitos, que por sua vez, se encontram imersos em experiências e sensações 

que parecem ser naturalmente transitórias e fugazes, onde não há espaço para a apropriação e 
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significação do vivido. Neste sentido, parece que as demandas do mundo passam a ser 

simplesmente acolhidas, sem espaço para reflexão e produção de sentido.

Assistimos, assim, a uma fragmentação e virtualização das experiências enquanto 

aspectos de um mundo em que a dimensão espaço-tempo é relativa e mutável. Neste mundo

provisório, parece haver pouco espaço para a continência e elaboração das experiências. As 

relações são afetadas tanto no domínio eu-outro quanto na dimensão do corpo. A intolerância 

acaba sendo uma marca acentuada nas relações contemporâneas, o que revela uma certa 

indisposição para a convivência com a diferença. Esta “rejeição” ao diferente parece reforçar 

atitudes preconceituosas e individualistas. A preocupação começa a centrar-se, portanto, numa

busca incessante pela perfeição. Um exemplo disso é o crescente número de cirurgias plásticas a 

fim de exibir um corpo perfeito como sinônimo de felicidade e de aceitação. A meta de 

corresponder ao modelo idealizado acaba por transformar-se numa fonte de stress e depressão, 

ocultando, sobretudo, uma recusa de si mesmo, da condição humana de imperfeição,

impermanência e finitude (Sundfeld, 2000). 

As configurações do mundo atual implicam a produção de novas e diversas formas de 

ser-agir, no qual a subjetividade deixa de ser compreendida apenas como as particularidades do 

sujeito, tecidas em sua relação com o mundo; passando a estar permeada pelo contexto bio-

sócio-político-econômico-cultural-tecnológico; ou seja, como um fluxo de contínuo devir. 

Segundo Rolnik (1992) a subjetividade já não pode mais ser compreendida com base 

apenas na imagem do sujeito moderno enquanto portador de uma essência naturalmente estática. 

Em tempos atuais, a subjetividade encontra-se imersa em um fluxo contínuo de interações, que 

por sua vez, envolve relações paradoxais e complexas, discutidos sob diferentes enfoques. Se 

entendermos a expressão da subjetividade apenas através de um raciocínio linear e causal, 

podemos correr o risco de produzir sínteses reducionistas, ao invés de produzir o 

enriquecimento teórico e o permanente diálogo. (Sundfeld, 2000).
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Hoje, a vida humana carece, fundamentalmente, de espaços propiciadores para a elaboração 

de experiências vivenciadas no cotidiano. Parece faltar tempo para as relações com o outro, e ainda, 

para a apropriação e expressão da própria singularidade face à cultura de massa cada vez mais

próxima da tendência capitalista e consumista.

Este percurso do homem contemporâneo, denominado por Critelli (1998) de 

desenraizamento da existência, remete-nos a uma profunda crise do modo como este vem existindo e 

simbolizando suas experiências; crise esta, marcada, principalmente, pela fluidez e/ou ausência de 

sentidos. Talvez um dos efeitos desse processo seja a solidão e a depressão vivenciada por muitos

como o grande “mal do século”. Estamos cada vez mais ocupados e menos zelosos por nós mesmos.

Cuidar de si e entrar em contato com as próprias experiências deixou de ser uma atividade cotidiana, 

e passou a ser privilégio de poucos, dada as condições de vida contemporânea.

Diante disso questionamos: como anda a saúde do profissional psicólogo no mundo

contemporâneo? Como o profissional da escuta e do cuidado para com o Ser se sente diante deste 

contexto? Como isso afeta seu trabalho? Certamente não teríamos respostas suficientes para tal 

pergunta, pois ao nosso ver, tal cenário traz à tona inúmeros desafios para o psicólogo, inclusive para 

aquele da OP, uma vez que sua própria subjetividade parece atravessar transições, podendo ser 

entendida como um movimento processual em contínuo devir.

Este contexto parece suscitar questionamentos e confrontar o psicólogo diante de seu saber-

fazer clínico, uma vez que o mesmo encontra-se imerso num mundo de constantes transformações.

Daí ser necessário ir além da dimensão intrapsíquica de seus clientes, a fim de buscar responder às 

demandas da contemporaneidade.

Ao exercermos a psicologia, seja em que área for, não podemos perder de vista que estamos

trabalhando com processos de subjetivação. Neste sentido, recordamos o que Lévy (2001) nos fala a 
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respeito de nossa práxis. O autor assinala que devemos recusar ser um senhor de sentido que dite sua 

lei, e permitir a abertura para que novos significados/sentidos emerjam na relação entre teoria e 

prática. Isto nos remete a uma clínica constituída, fundamentalmente, como um espaço de criação e 

re-invenção, como é o caso da oncologia pediátrica. Para trabalhar com crianças gravemente doentes 

é necessário, antes de tudo, abertura e envolvimento existencial, a fim de que o cuidado para com o 

ser se dê de forma efetiva e autêntica. 

Convém destacar que estamos cientes de que este tipo de discussão nos conduz, 

inevitavelmente, à esfera da saúde pública em nosso país e por conseguinte,  a uma série de questões 

afins, as quais, além de não constituírem o nosso objetivo, não seria possível de responder nessa 

pesquisa. Portanto, trata-se apenas de um questionamento introdutório que não poderia deixar de ser 

mencionado, até porque o movimento de transição das subjetividades, tanto do psicólogo como de 

sua clientela, constituiu um dado importante no quesito de compreensão e atendimento das 

demandas. Sendo assim, a tarefa de produzir a diferença na assistência à criança com câncer deve ser 

preparada com instrumentos teórico-práticos capazes de enfrentar as dificuldades específicas deste 

campo.

Neste sentido, torna-se necessário pensar em uma proposta de atenção que se traduza, 

principalmente, pelo gosto do novo, pela convocação do criar e pelo ter que se deslocar dos fazeres já 

conhecidos. Quem sabe assim, a atenção psicológica deixa de ser vista como algo meramente

elitizado e supérfluo, passando a incluir novas possibilidades de vir-a-ser.  Mas para que isso ocorra, 

torna-se imprescindível que o psicólogo conheça e se aproprie das raízes de seu conhecimento, do 

modo como este vem sendo construído, e ainda, de suas ressonâncias com determinadas visões de 

homem e de mundo.

69



Recorremos a Japiassu (1983) para refletir melhor sobre essa questão. Ele nos aponta um

instigante questionamento: como saberemos para onde irmos se não nos apropriamos ainda de quem

somos, do que fazemos?  É somente quando temos a noção clara de quem somos e do que queremos

fazer que as coisas passam a fluir de modo mais espontâneo. Portanto, não basta configurar 

determinado modelo pré-estabelecido à ação clínica em OP, seja ele qual for, pois assim, estaríamos

simplesmente aplicando uma técnica. Ao nosso ver, a atenção psicológica a criança com câncer não 

se reduz à aplicação ou ao domínio de técnicas. Vai muito além disso, pois envolve o encontro com a 

alteridade e com a estranheza que emergem na relação com o outro, dentre outras coisas.

A clínica engendra constantemente uma tensão entre os modelos teóricos e a nossa própria 

experiência em devir. Morato (1999b) enfatiza que a clínica é antes de tudo, saber originário, sem

receitas prévias e que se aprende fazendo. Contudo, isto não implica um mero achismo. A psicologia, 

enquanto iluminação para a ação clínica remete-nos, fundamentalmente, a um posicionamento ético, 

apoiando-se, também, numa dada escolha teórica, método de abordagem, e ainda, em reflexões 

constantes acerca da prática e da teoria. 

Cabe-nos, agora, tentar tecer um diálogo entre a dimensão ética e a prática clínica 

psicológica, a fim de estabelecermos uma interlocução a respeito do que estamos discutindo. A ética 

pode ser entendida aqui como morada (éthos), sinalizando habitação, abrigo no qual o homem

trabalha, descansa, contempla o mundo, constrói-se subjetivamente, através das relações nela 

estabelecidas (Figueiredo, 1996). 

Por essa compreensão, recordamos Schramm (1996), ao assinalar que a vida contemporânea

parece marcada por uma crise generalizada do éthos, das relações humanas, do estar junto; 

fragilizando o enraizamento coletivo/cultural, dificultando a elaboração das vivências e acentuando 
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um crescente individualismo/isolamento, solidão e desamparo, principalmente na vida cotidiana das 

grandes metrópoles.

A clínica aparece, então, como tarefa desafiadora. Isto porque pressupõe, primordialmente,

uma atitude favorecedora do desvelamento daquilo que não se mostra por si mesmo (Santana, 2001). 

Ou seja, a clínica vai se desenhando pelo espaço de revelação do outro em sua alteridade. E ainda, 

pelo oferecimento de um espaço favorável de confiança, onde se possa experimentar, com certa 

segurança, a revelação da estranheza, do interditado que pede passagem e significação. (Rolnik, 

1992).

Ao nosso ver, Santana (0p. Cit, 2001) chama a atenção para a possibilidade do sujeito 

apropriar-se mais criticamente de sua existência, enquanto sujeito social, a partir da ressignificação 

do sofrimento experienciado, o que poderá favorecer o resgate ou exercício mais efetivo de sua 

cidadania. No caso da oncologia pediátrica, esta tarefa parece muito mais notável e enfocada no 

trabalho com os familiares.

Compreendemos, assim, que a ética perpassa o campo de ação da clínica psicológica como

um todo. É a ética que nos confere um dado posicionamento frente ao fenômeno clínico apresentado, 

possibilitando escuta compreensiva e abertura para o cuidado.

A ação clínica na Abordagem Fenomenológico-Existencial constitui-se como movimento de 

mutualidade, no qual o cuidado para com o outro se dá através do encontro, do acolhimento e do 

diálogo em torno das tensões/conflitos expressas pelo sujeito em suas experiências de sofrimento. Ao 

estar-junto-com, o psicólogo realiza um movimento onde a distância útil é mantida, resguardando, 

para tanto, a especificidade do seu saber-fazer. No entanto, este movimento de aproximação-

afastamento não o exclui do contato com sua própria subjetividade. 
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O campo da clínica fenomenológica existencial constitui um espaço da relação de 

atenção e cuidado, envolvendo a adoção de atitudes facilitadoras, dentre outros aspectos. O 

fazer clínico revela-se como uma alternativa à superação da dicotomia sujeito-objeto e ao mal-

estar do homem contemporâneo. Esse mal-estar humano parece se caracterizar, principalmente,

pelo individualismo crescente e pela falta de significação de suas experiências.

A clínica desponta, então, como a arte do cuidado. Arte que se insere num espaço 

diferenciado de diálogo, no qual a própria subjetividade do psicólogo é colocada em função da 

ressignificação das experiências do sujeito. Com isso, questionamos: o que faz o psicólogo ao 

cuidar da subjetividade? Talvez revisar e examinar sua própria vida, personalidade, conflitos e 

frustrações. Nisso, recorremos a Morato (1999a) para, mais uma vez, ilustrar que tal arte 

depende, fundamentalmente, da sensibilidade experienciada no encontro com o outro.

Pensamos ser necessário que haja uma reflexão contínua da prática clínica psicológica e que 

independente da área e dos referenciais teórico-metodológicos eleitos, o psicólogo seja capaz de 

assumir um compromisso ético-político com as demandas emergentes, a fim de que seu saber-fazer

seja sinônimo de ressignificção e não de engessamento epistemológico ou de especulações empíricas.
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4. Indo ao encontro dos personagens... 

Nada melhor do que depois de alguns passos irmos ao encontro dos personagens. São eles, a 

razão destas cenas. Imaginamos que você já deve estar curioso, pois até então apenas ouviu falar 

neles. Na verdade acho que vocês poderão ter uma longa conversa e quem sabe até se encantarem

como eu me encantei ao ver um pouco de mim em cada um deles. 
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4. Nas entranhas da experiência: o psicólogo e a criança com câncer. 

Neste capítulo buscaremos apresentar uma visão acerca  do psicólogo e da criança com

câncer, enfatizando o que ocorre no ínterim dessa experiência de co-existência. Partimos de duas 

temáticas chaves, a saber: os significados do câncer infantil e a relação psicólogo-criança diante da 

morte e angústia inerentes a este campo de conhecimento e intervenção. Tal escolha se deu com base 

na revisão da literatura especializada e em nossa experiência de estágio relatada na introdução. 

4.1. Nas entranhas da oncologia pediátrica: compreendendo os significados do 

câncer infantil.

Buscaremos situar esta temática a partir de nosso percurso experiencial desde a condição de 

estagiários até à atuação profissional em oncologia pediátrica. 

A oncologia pediátrica é a área da medicina que estuda o câncer em crianças, podendo 

ser caracterizada como o campo da psicologia da saúde que estuda a influência dos fatores 

psicológicos sobre o desenvolvimento e a manifestação do câncer infantil (Costa Jr; 1999). 

Diante deste campo de conhecimentos, assistimos a inúmeras construções de 

significados e representações sociais da doença, que apesar de não constituir objeto de 

investigação, tornam-se importantes de serem destacados, a fim de conhecermos melhor o 

terreno que alicerça a prática desse psicólogo e que nos serve de referência no processo de 

compreensão de sua experiência com as crianças doentes. 

De um modo geral, o câncer é tido como uma misteriosa malignidade e que até mesmo

no nome é temido e tido como castigo e maldição. A palavra câncer é geralmente associada à 

imagem de um caranguejo, comparado a um destruidor invencível, que consome lenta e 
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secretamente o sujeito, e não apenas como uma doença. O câncer também é tido como uma

"gravidez demoníaca" (Sontag, 1984).

A luta e a tentativa para encobrir o câncer parecem trazer à tona o uso das mais variadas 

denominações, tais como: aquela doença ruim, CA, aquela doença, etc. Talvez esses 

neologismos apareçam como uma das estratégias mais utilizadas pelas pessoas com o propósito 

de "amenizar", mesmo que só aparentemente, o estigma e a gravidade da doença. Além disso, 

parece ser uma forma de se "defender" dos perigos iminentes, de se "afastar" da reflexão sobre a 

morte e suas vicissitudes, e porque não dizer, uma certa tentativa de negar a condição humana

de sermos seres finitos. 

Em se tratando do câncer infantil, esse significado parece adquirir uma conotação ainda 

mais intensa e ampla, sobretudo se levarmos em consideração a demanda de cuidados físicos 

que sustentam a possibilidade de manutenção da vida da criança, tais como: alimentação,

higiene, proteção, segurança, etc. A imaturidade biológica lembra-nos de seu desamparo

existencial. A forma com que simbolizam as experiências dá-se de modo distinto do adulto, 

tendo em vista que ser criança é uma maneira singular de estar-no-mundo.

Os significados do câncer parecem "vir à tona" com mais propriedade depois da 

comunicação do diagnóstico, uma vez que as fantasias de outrora cedem lugar a uma

constatação real de angústia, desespero, desamparo, sofrimento. O diagnóstico do câncer tem

normalmente um efeito devastador, uma vez que traz, dentre outras coisas, a idéia de morte, o 

medo de mutilações e desfiguramento, a ansiedade diante de tratamentos dolorosos e das muitas

perdas provocadas pela doença. Apesar das chances de cura, esta situação de sofrimento conduz 

a problemáticas psíquicas/emocionais que exigem do profissional psicólogo e da equipe, um

determinado posicionamento de atenção e cuidados especializados.

No caso do câncer em crianças, a reação dos adultos é geralmente de espanto, 

compaixão, mal-estar, revolta e de sentimento de injustiça, uma vez que em nossa sociedade 
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ocidental não se “admite perder” a vida logo no início. Isto porque a morte ainda é considerada 

como sinônimo de castigo na cultura ocidental, que estimula a idéia do fim da vida como

punição e não incorpora a morte como parte da existência. (Bromberg, 2000). Daí ser comum

ouvirmos freqüentemente comentários do tipo: "ele era tão bom, porque morreu?”.

Além disso, encontra-se com freqüência nessas situações uma reação, por parte dos pais 

e/ou responsáveis, de entorpecimento, de negação e de dúvidas acerca da veracidade do 

diagnóstico da doença (Bromberg, 1996). 

Sendo assim, recordamos ainda o que Heidegger (1995) pronunciou a respeito da morte.

Para ele, começamos a morrer desde o primeiro dia que nascemos, ou seja, o homem para 

Heidegger é um ser para a morte, visto que esta é a única certeza que ele tem. E é em função 

disso que ele organiza e dá sentido à sua existência.

Uma doença grave como o câncer  anuncia perdas e limitações de perspectivas, ou seja, traz 

uma certa quebra/interrupção no projeto de vir-a-ser-no-mundo. Em consonância às idéias de 

Heidegger, poderíamos pensar que o câncer parece intensificar a sinalização da morte, isto é, 

aproxima o homem de sua condição finita de ser Ser-aí lançado no mundo. E ao mesmo tempo,

retira-lhe da superficialidade, promovendo um espaço de ressonância para que possa experienciar e 

ressignificar a falta de sentido inerente à própria condição ontológica.

Heidegger (1995) nos diz que o sentido que damos à vida depende do sentido que damos à 

morte, ou seja, a angústia que o ser sente diante da morte e do nada é que define a condição essencial 

da existência humana. Rocha (1999), por sua vez, assinala que a  angústia suscitada pela condição de 

desamparo imprime marcas pela dor e pelo limite do não-ser. Por outro lado, pode suscitar não só a 

experiência angustiante do nada, como também, novas formas de manifestação do ser podendo 

constituir-se numa experiência estruturante da subjetividade.

O câncer infantil parece incluir-se nesta situação descrita pelos autores acima, envolvendo 

uma situação nova e ameaçadora com implicações amplas, que incluem: a comunicação do 
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diagnóstico, as fases de evolução da doença, o tratamento, as chances de cura e o próprio estigma da 

doença, dentre outros aspectos. Tal situação pode assustar a criança, seus familiares, e ainda, os 

profissionais envolvidos no tratamento, remetendo-os inexoravelmente à angústia. A dimensão da 

morte surge, então, como algo novo e pouco referenciado, cujo significado aparece de forma confusa, 

até mesmo pelas próprias limitações de desenvolvimento biológico, psicológico e cognitivo da 

criança.

A angústia parece atravessar a situação que envolve uma doença grave como o câncer 

(principalmente no que se refere aos pacientes e familiares), engendrando, ao mesmo tempo, um

duplo caráter. O primeiro, diz respeito ao sentimento de estranheza, à sensação de vazio, à ameaça de 

não-ser, ou seja, aponta para a impotência humana diante da possibilidade da morte. E o segundo, 

refere-se a uma outra dimensão que parece situar o sujeito na sua capacidade de ressignificação das 

experiências consigo, com os outros e com o mundo, definindo-se pela busca de sentidos para tais 

experiências.

Valle (1997) assinala que diante de uma doença grave, o sujeito procura freqüentemente a 

razão do infortúnio, relacionando a doença a um acontecimento vivido, como forma de encontrar o 

seu significado, de buscar um sentido para o que se está vivendo.

A práxis do psicólogo situa-se em meio a representações diversas da doença, e envolve 

significados que vão além dos objetivos desta pesquisa. Além disso, é uma doença que desperta 

uma miscelânea de sentimentos. Sentimentos estes que denotam um certo ar de mistério,

fantasias, preconceito, horror, compaixão, revolta. Temos a impressão de que estes elementos

perpassam as experiências do psicólogo, permeando seu saber-fazer clínico cotidiano e 

trazendo-lhe implicações de natureza diversas.

Diante deste universo de significados da doença, o psicólogo constitui um profissional 

indispensável conforme preconizam algumas diretrizes de organização dos serviços de oncologia e a 

experiência de muitos profissionais da área, tais como Valle (1997), Françoso (1993), Perina (1994), 
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Carvalho (1994), Ribeiro (1994). É o psicólogo quem exerce um papel importante na busca de novas 

possibilidades para lidar com o sofrimento, a fim de que crianças, familiares e equipe possam

ressignificar a experiência de adoecimento.

Nessa trajetória, os demais profissionais da equipe de saúde ocupam lugar central na vida das 

pessoas envolvidas no tratamento. É através deles que circulam as trocas verbais (comunicação),

afetivas (segurança, atenção) e de reciprocidade. Ao que tudo indica, a presença de uma equipe bem

integrada é requisito sine qua non para uma abordagem interdisciplinar de atendimento.

As significações múltiplas do câncer infantil e a unicidade de cada caso sugerem a 

importância do apoio psicológico e de uma equipe de saúde bem integrada. O foco deve estar 

nos pacientes, familiares e equipe e não mais na doença. Contudo, não se pode perder de vista as 

problemáticas intrapsíquicas, sociais e físicas que envolvem o processo do câncer em diferentes 

etapas do tratamento a fim de que o atendimento seja mais adequado e eficaz. 

4.2. Nas entranhas da angústia e da morte: compreendendo a relação criança -

psicólogo no espaço da prática clínica. 

A entrada no ambiente hospitalar e o contato com os doentes representa para a maioria dos 

profissionais de saúde uma vivência carregada de ansiedade e expectativa, sendo esta, ao mesmo

tempo desejada e temida, embora na maioria das vezes, necessária em termos de exigências 

acadêmicas.

Isto nos faz pensar nas palavras de Morato numa de suas comunicações em um evento de 

intercâmbio científico14, ao ressaltar que a formação acadêmica do psicólogo não dá conta de sua 

prática clínica, que por sua vez, é tarefa bastante complexa. Tomando emprestado essas palavras da 

14 Essa reflexão foi desenvolvida por Morato na ocasião do III simpósio Nacional de práticas clínicas em
instituição realizado nos dias 25 e 26 de outubro na cidade de Natal-RN.
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autora, ousamos tecer uma reflexão. Nossa formação é repleta de lacunas e mesmo que fosse 

completa não daria conta desta prática, dada sua originalidade e imprevisibilidade, como por 

exemplo, as atividades de caráter clínico envolvendo o contato com crianças gravemente doentes no 

âmbito hospitalar. Cada atendimento é único. Cada paciente, um universo. Não possuímos receitas 

prontas, embora aprendamos o manejo de algumas teorias e técnicas psicoterápicas. Sabemos que é 

somente na relação intersubjetiva que conseguimos apreender, com mais propriedade, os sentidos da 

ação clínica. O outro representa sempre um desafio, sobretudo em se tratando de um outro doente. 

Talvez isso exemplifique um pouco o medo que o recém-formado enfrenta ao iniciar sua atividade 

profissional. Em outras palavras, aprende-se fazendo, e fazendo é que se aprende; por isso o medo de 

errar, a insegurança e a cobrança por acertar sejam elementos tão comuns quando se parte da teoria 

para a prática. 

Nesse sentido, Morato (1999a) nos aponta o saber clínico psicológico como sendo originário 

em razão de não poder ser convertido totalmente em teoria. É um saber que surge como uma

articulação constante entre conhecimento explícito (teoria) e conhecimento tácito (experiência), 

engendrando reflexões a partir do próprio fazer cotidiano. Fazer clínica não é simplesmente praticar. 

É mais que isso. É colocar-se junto. É estar com-o-outro no sentido mais próprio do termo. Pensamos

que o fazer clínico não pode se reduzir a um simples dar respostas, nem tampouco em passar a mão 

na cabeça, mas na promoção e busca pela emergência do Ser, pela ressignificação do modo de estar-

no-mundo. A clínica não se reduz a um mero local do fazer, nem à forma específica de se fazer. Ao 

contrário, define-se, fundamentalmente, pela ética enquanto saber instituinte, sendo constituída por e 

a partir dela, uma vez que envolve a própria subjetividade do psicólogo enquanto instrumento de 

trabalho (Figueiredo, 1996). 

Ao nosso ver, a relação do psicólogo com a criança doente e com a instituição hospitalar é 

permeada pela preocupação com o acontecer de sua clientela, e é ocupando-se do acontecer que o 

psicólogo cuida (Feijoo, 2002). Ao estar-junto-com essa criança, o psicólogo realiza um movimento
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onde a distância útil é mantida de forma a resguardar a especificidade de sua prática. No entanto, este 

movimento de aproximação-afastamento não exclui o psicólogo da angústia emergente desse campo

de atuação, o que nos faz pensar sobre as possíveis implicações de tal fenômeno para sua 

subjetividade e modo de intervenção terapêutico. Contudo, isto não implica na anulação do cuidado e 

da aproximação compreensiva.

Ao cuidar da vida dos outros, o psicólogo é convocado diretamente a revisar e examinar a sua 

própria vida, sua personalidade, conflitos e frustrações. Morato (1999a, p.69) acrescenta que: “ a sua 

sensibilidade experienciada no encontro com o outro é que propicia a condição de conhecimento,

compreensão e comunicação para o cuidado e a cura.”

O contato com este contexto de trabalho exige uma assistência psicológica que envolva 

atitude e posicionamento clínico. Isto nos faz pensar no que chamamos de experiência. É a 

experiência que possibilita o "como" saber-fazer. Isso nos leva a pensar que a ação do psicólogo no 

ambiente hospitalar parece pautada pela contextualização das necessidades e do momento e envolve, 

dentre outras coisas, saber ouvir e compreender.

Mesmo sabendo dos altos índices de cura do câncer infantil, nem é preciso ir muito

longe para constatar que a oncologia pediátrica ainda é uma área permeada pela iminência de 

morte, tratamentos invasivos e sofrimento.

Nossa experiência nos revela que ser psicólogo nesta área, diz respeito, dentre outras 

coisas, ao sujeito que é demandado (a todo instante) a manejar conhecimentos teóricos da 

clínica, bem como a encarar os desafios impostos pelo contexto prático numa constante re-

criação e re-invenção de práticas.

Além disso, faz-se necessário que o psicólogo lance mão de uma dada abordagem clínica 

pautada pela necessidade do aqui-agora e pelo referencial teórico-técnico, que inclui, dentre outras 

coisas, ludoterapia, técnicas de relaxamento, acompanhamento sistemático aos familiares,
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psicoterapia, supervisão clínica, reunião com a equipe, grupos de apoio aos pais e pacientes, dentre 

outros.

De acordo com nossa experiência prática e com o estudo anteriormente realizado em Recife-

PE, o trabalho do psicólogo na oncologia pediátrica exige, dentre outras coisas, a utilização de 

recursos terapêuticos provenientes da cultura local, e presentes na experiência clínica deste 

profissional, como por exemplo, música, contos literários, atividades sócio-educativas.

Neste sentido, o tratamento da criança com câncer parece exigir não só do psicólogo, 

mas de toda a equipe profissional, um trabalho intensivo, além de cuidados específicos, pois, 

não raro, as crianças encontram-se bastante fragilizadas tanto física como emocionalmente. Isto 

demanda uma relação de atenção mais criteriosa, uma vez que o câncer não se configura de 

forma isolada. Ao contrário, implica diversas modificações nas esferas familiar, social e 

psicológica. São implicações que parecem antecipar a emergência/necessidade da intervenção 

psicológica, uma vez que pais, familiares e responsáveis encontram-se imersos no sofrimento, e 

às vezes depressivos ao vivenciarem esta situação nova. Surgem, então, dificuldades para lidar 

com tal acontecimento, que não raro, remete-os à condição da finitude, vazio e falta de sentido. 

As conseqüências da doença e do tratamento, as fases de evolução e as dificuldades 

associadas ao tratamento parecem surgir como atualizadores e amplificadores da angústia de morte. E 

isso é algo que envolve todos os cuidadores, inclusive o psicólogo. 

A morte aparece, então, como “pano de fundo” de uma situação constatada via 

diagnóstico, parecendo querer “roubar a cena” da maioria dos atores nela envolvidos. 

Recorremos a Bromberg (2000) para realçar melhor a questão da morte que é vista como

afastamento, silêncio, irreversibilidade. O fato de estudarmos a morte não nos dá o preparo 

“total” para enfrentar as perdas, nem imunidade às emoções, pois a saudade continua doendo do 

mesmo jeito e a sensação de perda é inestimável. O que muda é a  forma com que a enfrentamos

e o modo de aproveitar melhor a convivência em vida.
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Para Heidegger, a morte significa a impossibilidade de possibilidades, o que limita e 

frustra o homem diante de sua existência, remetendo-o inexoravelmente à sua condição de 

desamparo, ou seja, de ser-aí lançado no mundo.

Diante desse contexto, recorremos a Kovács (1994) para concluir nossa compreensão da 

relação psicólogo-criança no ínterim da prática clínica. Ela argumenta que a prática psicoterapêutica 

nas situações que envolvem iminência de morte não visa a cura ou o prolongamento da vida, nem

tampouco "conformar" o paciente, mas sim, a abertura de um espaço para que este possa falar 

daquilo que tiver necessidade. Com isso, vemos que a prática do psicólogo nessa área está muito

mais direcionada na ressignificação da vida. 
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5. Como elaboramos nossas cenas... 

Sempre surge aquela curiosidade para se ter uma idéia do que ocorreu por trás das cortinas, 

não é mesmo? É por isso que convidamos você agora para compreender melhor todo o nosso 

processo de e-labor-ação.
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5. Trajetória metodológica. 

Sendo o objetivo desta pesquisa compreender como se revela a experiência de ser-no-

mundo de psicólogos que cuidam de crianças com câncer, nossa proposta para desenvolvê-la 

ancora-se no método fenomenológico. Este tipo de pesquisa qualitativa privilegia a experiência 

subjetiva do ser humano, sua vivência, considerando que esta experiência só pode ser 

"acessada" e descrita pelo sujeito. O pesquisador desta área trabalha com material expressivo da 

experiência humana (narrativas, relatos, dentre outros), considerando que o sujeito é capaz de 

transmitir significados de sua existência no mundo. (Macedo, 1998). 

Já que a experiência subjetiva é polissêmica, cabe ao pesquisador buscar compreender

seus sentidos, através de um contato profundo com a expressão dessa experiência nas narrativas 

ou relatos. Em nosso caso, optamos pela narrativa em razão de sua estreita relação com a 

transmissão da experiência. 

Na pesquisa fenomenológica busca-se compreender as vivências de determinados

sujeitos em determinadas situações tendo como ponto de partida a realidade tal como vivida 

pelo sujeito, ou seja, a realidade das coisas tais como se apresentam ao sujeito. Portanto, trata-se 

de uma compreensão baseada na relação do sujeito com o mundo.

  5.1. O Método Fenomenológico. 

A palavra Fenomenologia deriva-se do grego phainómenon, que significa aquilo que vem à 

luz e de logia, que quer dizer estudo. Portanto, a Fenomenologia designa o estudo ou a ciência do 

fenômeno fundamentada numa perspectiva filosófica. Esta perspectiva nos remete, inicialmente, ao 
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método de pensamento criado pelo filósofo Edmund Husserl (1859-1938) a partir dos 

posicionamentos de Franz Brentano que ganhou contornos da Filosofia e exerceu  influência no 

processo de formação do pensamento existencial.

Enquanto corrente filosófica, a Fenomenologia nos remete a um método possível de 

conhecimento que surgiu no final do século XIX a partir das idéias de Husserl.  Abbagnano (2003, 

p.437) define a fenomenologia como a “descrição daquilo que aparece ou ciência que tem como

objetivo ou projeto essa descrição.”

Husserl preocupou-se em fazer uma Fenomenologia pura/transcendental, ou seja, uma ciência 

de essências e não de dados de fato. Isso foi possibilitado pela redução eidética, que consiste em

transformar os fenômenos em essências, ou seja, excluindo os fenômenos psicológicos de suas 

características reais ou empíricas. (Abbagnano, 2003).

A proposta de Husserl era discutir a prática das Ciências Humanas e fundar seu sentido 

através do retorno às coisas mesmas e à realidade como ela é. Ou seja, é um retorno à realidade como

ela se apresenta para cada sujeito num determinado tempo e lugar. O primordial de suas idéias reside 

nos conceitos de intencionalidade da consciência e de redução fenomenológica. Haveria uma

intencionalidade da consciência em relação ao mundo, ou seja, a consciência não é apenas uma parte 

do ser, mas o princípio pelo qual todo Ser pode receber seu sentido e seu valor. 

A redução fenomenológica corresponde à abstenção de juízos pré-concebidos e de idéias 

prévias, a fim de permitir a emergência do fenômeno em sua facticidade. Realizar uma redução 

fenomenológica significa pôr os “a prioris” entre parênteses, em favor da realidade fenomenal. A 

redução fenomenológica implica a busca do sentido inerente ao fenômeno.

Nessa compreensão, a Fenomenologia diz respeito a um método de conhecimento que 

objetiva compreender, e não explicar o homem no mundo, a realidade vivida e a experiência. Implica

numa compreensão do mundo tal como aparece para cada ser humano. Além disso, representa um

marco na história da Filosofia, que atravessa o campo da Psicologia em diversos âmbitos e 
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modalidades de ação, como por exemplo, o campo da abordagem clínica. O mais importante nesta 

perspectiva é a abertura ao fenômeno, pois é nessa relação que se dá a apreensão de sentidos, terreno 

propício para a ação clínica.

Uma das contribuições do método fenomenológico para a psicologia é a forma de 

pesquisar os fenômenos relacionados ao psiquismo humano, que possibilita estudar as vivências 

do sujeito através da busca pela compreensão de suas experiências vividas. Para a 

fenomenologia, a metodologia é na verdade um caminho que se faz fazendo, ou seja, é uma

pergunta em andamento, em aberto. (Critelli,1996).

Gobbi (1998) comenta que a obra de Hursserl forneceu subsídios que acabaram

influenciando diversos pensadores como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty, 

Martin Buber, dentre outros. Além disso, a fenomenologia se torna fundamento de quase todas 

as correntes humanistas da Psicologia, em especial da Abordagem Centrada na Pessoa, gestalt-

terapia e logoterapia. 

Já o pensamento existencial ou existencialismo, por sua vez, corresponde a uma corrente 

filosófica com apogeu na Europa depois da primeira guerra mundial. Caracteriza-se pela preocupação 

com a existência concreta do homem no mundo. Considera como questões fundamentais: a liberdade, 

a responsabilidade e a angústia. Dentre os principais filósofos existencialistas, destacam-se: Martin 

Heidegger, Jean-Paul Sartre, Martin Buber, Maurice Merleau-Ponty. No entanto, a gênese do 

pensamento existencialista emerge basicamente das filosofias de Soren Kierkegaard e Friedrich 

Nietszche.

O existencialismo, enquanto compreensão de homem, considera a finitude como

viabilizadora das possibilidades do vir-a-ser do sujeito-no-mundo (Heidegger, 1995). O Dasein é 

visto como pura abertura. O homem é tido constitutivamente como projeto, diferenciando-se da 

compreensão de sujeito positivista moderno. O mundo não é realidade a contemplar, ele se apresenta 

como contexto existencial do Dasein.

86



Neste sentido, a Abordagem Fenomenológico-existencial pode ser considerada como um

estudo dos fenômenos conscientes que se fundamentam em razão da própria experiência do homem

enquanto ser-no-mundo. É na e pela existência que podemos apreender e conhecer o mundo,

inclusive construir ciência.

Inseridos nesta perspectiva, conduzimos nossa pesquisa tendo em vista sua pertinência para o 

fenômeno investigado. É importante destacar que utilizamos a Fenomenologia enquanto método de 

trabalho que subsidia nossa compreensão clínica, e não como filosofia propriamente dita. Neste 

sentido, torna-se um instrumento importante para que possamos compreender e intervir no âmbito da 

pesquisa e da atenção psicológica. 

Vale ressaltar também que para compreender esta perspectiva teórico-metodológica aplicada 

à Psicologia é preciso entrar no mundo do outro. Ouvir o que ele tem a dizer sobre suas experiências 

a fim de compreendê-las e favorecer o agenciamento de sentidos. É preciso estar atento ao fenômeno,

que constantemente vela-se e desvela-se num movimento simultâneo de ocultamento e revelação 

(Critelli, op.cit).

A abordagem fenomenológica enquanto método de trabalho e de compreensão clínica aborda 

o fenômeno por meio de uma percepção que deixa de ser aquela objetiva, meramente cognitiva ou 

despersonalizada. Passa, pois, a ser vista como busca de sentidos para as experiências em suas mais

diversas manifestações (linguagem, ações, dentre outras).

Isto nos faz pensar nas palavras de Critelli (1996) ao afirmar que a fenomenologia é um

método que nos remete ao como de uma investigação, que põe em andamento perguntas e reflexões a 

partir do que é vivido e que propõe caminhos para se chegar à compreensão; sendo fundamentada,

sobretudo, pelo modo com que experienciamos e entramos em contato com o mundo. Neste sentido, 

a apreensão dos fenômenos parece, portanto, norteada por um desvelamento numa dada situação, 

tempo e espaço. 
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Portanto, há de se considerar que o método fenomenológico concebe o conhecimento de 

modo dinâmico. Trata-se de uma perspectiva epistemológica que não visa estabelecer  hipóteses 

a priori, nem identificar relações de causa-efeito, muito menos propor generalizações.  Ao 

contrário, a postura do pesquisador nessa abordagem é de abertura para as possibilidades, tendo 

em vista que seu alvo de estudo não é tido como objeto, mas sim como manifestação dos entes; 

ou seja, como fenômeno que não pode ser totalmente contemplado pela razão humana, dados 

suas limitações inerentes. Sendo assim, o conhecimento é algo que se constrói na relação 

homem e mundo em constante movimento de devir. Daí o conhecimento ser visto em forma de 

perspectiva (velamento e desvelamento) e não como verdade única ou absoluta.

Cabe realizar aqui uma breve distinção entre vivência e experiência. Na visão de 

Schmidt (1990), vivência se refere ao acontecimento em si e experiência corresponde à vivência 

refletida e significada por cada sujeito.  A autora faz essa distinção a partir de relações entre 

memória, tradição e pertença ao coletivo. No entanto, Rogers (1974) considera vivência e 

experiência como sinônimos.

Abbagnano (2003, p.1006) define vivência como a experiência viva ou vivida, 

designando toda atitude ou expressão da consciência. Destaca ainda que Husserl considerou a 

vivência como conteúdo do cogito, tendo em vista que ela é sempre consciente de si mesma. E 

quanto ao termo experiência, recorremos a Japiassú & Marcondes (1996, p.96), que chamam de 

experiência,todo o conhecimento espontâneo ou vivido, adquirido pelo sujeito ao longo dos 

anos.

Diante disto, convém destacar brevemente os autores e perspectivas que fundamentam

nossa escolha metodológica e de procedimentos para coleta de dados, dentre eles, a narrativa 

segundo Walter Benjamin e a técnica de literalização proposta por Schmidt (1990) enquanto 

formas de se fazer pesquisa fenomenológica.
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  5.2. Narrativa e Literalização como recursos metodológicos. 

A narrativa na perspectiva de Walter Benjamin e a literalização na ótica de Schmidt

(1990) foram os recursos/instrumentos metodológicos utilizados nesta pesquisa, os quais serão 

expostos a seguir nesta mesma ordem.

Walter Benjamin, embora não seja autor específico da Psicologia nem da 

fenomenologia, representa um ícone em nossa trajetória metodológica ao apresentar a narrativa 

como via de acesso à experiência das pessoas. Em Magia e Técnica (1994) o autor define 

narrativa como sendo uma forma artesanal de comunicação que mergulha a coisa na vida do 

narrador para, em seguida, retirá-la dele.

A narrativa é uma expressão afinada com a pluralidade de conteúdos e a constante 

mudança temporal, características desta elaboração (Benjamin, 1985). Dessa forma, poderíamos

supor que a narrativa serve como veículo de registro, elaboração e transmissão da experiência. 

Dutra (2000) comenta que para Benjamin, a arte de narrar constitui um acontecimento

inesgotável, isto porque, ao contrário do acontecimento vivido, que é finito, a narrativa tem o 

poder de perpetuar a vivência de modo sem limites.

A narrativa não seria uma lembrança acabada, e sim, um intercâmbio de experiências, 

pois na medida em que narramos algo, também re-significamos e re-vivemos o que foi dito. O 

ato de narrar está impregnado pelo sentido da subjetividade de quem o realiza. Deste modo, o 

narrador retira da experiência o que ele conta, ou seja, a sua própria experiência ou aquela 

relatada pelos outros, incorporando as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes. Assim

sendo, temos que a subjetividade do pesquisador está implicada em todo o seu percurso 

investigativo.
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De acordo com Benjamin (1985) o narrador transita entre as figuras dos mestres e dos 

sábios. Além disso, sabe dar conselhos para muitos, pois recorre ao acervo de toda uma vida; 

seja sua experiência ou a experiência alheia.

Nesse sentido, o narrador, assim como o pesquisador, realiza um duplo movimento de 

aproximação-distanciamento; ou seja, para narrar não basta transmitir o “puro em si” da coisa 

narrada como uma informação ou relatório. É preciso mergulhar na coisa, para em seguida, 

retirar-se dela. O mesmo ocorre com o pesquisador que procura situar-se diante das 

circunstâncias que o levaram a optar por investigar um dado fenômeno, e em seguida, afasta-se 

do contexto investigado para apreender melhor a realidade. Contudo, esse movimento de 

aproximação-distanciamento do fenômeno não se dá de forma absoluta, visto que há sempre

implicações subjetivas que perpassam a relação entre o pesquisador e o tema investigado. 

Heidegger compreende a linguagem enquanto dimensão constitutiva do ser. E isto se 

aproxima da perspectiva de Benjamin, que considera a narrativa como instrumento de acesso à 

experiência do outro e que é comunicada através da linguagem oral. Para Benjamin (1985), 

narrar é criar sentidos, é intercambiar experiências.

A narrativa, tal como adotada nesta pesquisa, designa um recurso que possibilita 

apreendermos a experiência e da qual emerge o desvelamento do Ser. 

Elegemos a narrativa como instrumento de acesso à experiência dos nossos entrevistados 

por acreditarmos que este seria o modo de comunicação que mais se aproxima da experiência 

humana e de nossa perspectiva epistemológica.

O conceito de narrativa proposto por Benjamin perpassa toda nossa trajetória 

metodológica. Vale salientar que a narrativa não implica apenas uma pura descrição dos fatos 

ou a veracidade deles, mas sim uma reconstrução da fala a partir da própria experiência de quem

fala.
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Nesta perspectiva, a narrativa designa a maneira pela qual se transmite ou se descreve 

depoimentos. É o narrador quem pode contar sua vida por inteiro através de uma relação poética 

e espontânea com os interlocutores, transformando sua experiência e a dos outros em produto 

sólido e único através de um trabalho processual, reflexivo e interminável, uma vez que haverá 

sempre resquícios para serem contados, recortados e ampliados (Morato, 1999b. p.439). 

Narrar consiste na arte de contar e/ou descrever histórias através de depoimentos. O 

termo depoimento pode ser entendido a partir de Queiroz (1991, p.07) como: “(...) o relato de 

algo que o informante efetivamente presenciou, experimentou, ou de alguma forma conheceu, 

podendo assim certificar.”

Portanto, os depoimentos foram tomados não em uma conotação jurídica e sim, na 

perspectiva das Ciências Sociais. 

Nos depoimentos, o pesquisador pode dirigir a entrevista em direção ao assunto que lhe 

interessa em apenas um encontro, se desejar brevidade, como realmente ocorreu em todas as 

nossas entrevistas. Vale salientar que: 

(...) embora o depoimento seja apenas uma parte da
história de vida do narrador, o relato de sua experiência 
revela e transmite dimensões existenciais que assumem
configurações próprias naquele momento, com aquele 
pesquisador, que também é "tocado" na sua experiência 
por tal narrativa. Embora seja a história de algo que lhe 
aconteceu, naquele momento a experiência ganha um
novo formato e se revela de acordo com o total da 
estrutura existencial das pessoas envolvidas. (Dutra, 
2000, p.113). 

Diante disto, percebemos que embora nossas entrevistas tivessem por objetivo, 

apreender a experiência dos entrevistados (a respeito de como é ser psicólogo na OP), nossa 

escuta foi além do que fora previamente semi-estabelecido. Quando pedíamos aos entrevistados 

que narrassem suas experiências, criava-se um espaço de abertura e liberdade, o que, ao nosso 

ver, pareceu facilitar a expressão de afetos e sentimentos que nos acompanhavam enquanto 
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pesquisadora. Isto nos sugere que o momento do contato suscitava emoções que eram revividas 

e acompanhadas por momentos ora de angústia, pesar e medo, ora de recompensa, realização e 

gratificações.

As palavras de todos os entrevistados, de uma maneira ou de outra, nos tocaram

enquanto pessoas, pesquisadores e colegas de trabalho mobilizados por uma causa comum: a 

assistência psicológica à criança com câncer. Além disso, as falas evidenciavam o processo 

existencial que naquele momento significava o compartilhamento de dificuldades, anseios, 

dúvidas, dor e satisfação. Nas palavras de Dutra (200, p.113), é o Ser-com que aí se revela, pois 

é na fala que o homem se manifesta, explicita-se e capta o significado de suas experiências. Na 

medida em que o homem se expressa, ele também se transforma e exercita sua possibilidade de 

vir-a-ser constante. Isto nos leva a explicitar que nossa postura enquanto pesquisadora não é 

meramente de observadora-ouvinte. Transcende a isso, uma vez que não se trata de analisar, 

interpretar a lógica da fala ou de excluir o "que não interessa". Ao contrário, trata-se de colocar-

se na posição de acolhimento e abertura ao Ser que se dá e se desvela no momento do encontro. 

Se somos, somos no mundo e não fora ou separado dele. 

Dutra (2000, p.106) refere-se à narrativa proposta por Benjamin tendo como base o 

pensamento de Heidegger acerca da linguagem enquanto uma das dimensões da existência do 

Ser-aí:

(...) podemos pensar a narrativa e a sua ênfase na experiência 
como uma das formas através da qual o ser-no-mundo exercita a 
sua compreensibilidade, pois à medida que o narrador conta a 
sua história, esta carrega consigo os significados que constituem
o seu estar-no-mundo, cujo ser-aí se revela e se encobre na 
palavra, principal articuladora da sua compreensão num modo de
existência.

Por essa compreensão, a narrativa tal como proposta por Benjamin (1994) aproxima-se

do Ser-aí. Isso nos leva a pensar que o uso que fazemos da narrativa para compreender a 

experiência sugere o reconhecimento de uma relação pesquisador-pesquisado que vai além dos 
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papéis destinados a estes numa pesquisa científica tradicional. Portanto, é preciso reconhecer 

que esta relação acontece na dimensão da experiência intersubjetiva de ambos (Dutra, 2000). 

Diante disto, buscamos realizar uma trajetória metodológica que mais se aproximasse de 

nosso objetivo. Para tanto, adotamos a narrativa seguida pela técnica de literalização, conforme

proposta por Schmidt (1990) em sua tese de doutoramento.

Segundo Schmidt (1990) a literalização consiste em transformar as narrativas em um

texto literário através da condensação e organização cuidadosa dos depoimentos de cada um dos 

depoentes, neste caso dos psicólogos entrevistados, resguardando o máximo possível as 

propriedades da linguagem oral e a tonalidade afetiva correspondente às falas.

Recorremos a Critelli (1996) para explicitarmos melhor a escolha por essa trajetória 

metodológica até então descrita. A autora nos fala do testemunho enquanto desvelador da 

ontológica pluralidade humana. É pela presença do outro e pelo próprio testemunho que o 

homem garante que o desvelado/revelado se consolidem simultaneamente. Portanto, o 

testemunho é aqui compreendido como sendo aquilo que dá legitimidade para tudo que se abre 

em comum entre os homens; e ao mesmo tempo como aquilo que confere realidade a si mesmos

mutuamente.

Neste sentido, os testemunhos dos psicólogos depoentes podem ser compreendidos, não 

apenas como um ver e ouvir, mas sim, como um dispositivo que abre e fecha espaço na 

existência para as coisas, pessoas e modos de se viver. O testemunho constitui o olhar do eu, 

que por sua vez, se constitui a partir do olhar do outro, da coexistência (Critelli, 1996).

Portanto, os depoimentos presentes nas narrativas têm o valor de testemunho. Na medida

em que se fala de uma experiência, testemunha-se os acontecimentos (vivências). Este 

testemunho, por sua vez, indica o desvelamento do vivido.

Sendo assim, ao analisarmos as literalizações, estaremos recortando também alguns 

fragmentos a fim de articularmos e alicerçarmos melhor nossas reflexões. Os critérios de recorte 
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dos fragmentos se baseiam na leitura cuidadosa e exaustiva dos dados, bem como numa escuta 

atenta e sensível dos depoimentos que sugerem o desvelamento da experiência de como é ser 

psicólogo na OP. Além disso, buscamos apreender fragmentos que explicitassem as implicações

da prática clínica e de seus possíveis desdobramentos. Portanto, para efetuar a análise 

procedemos ao recorte de trechos que nos pareceram ilustrativos dessa experiência, tendo como

base os autores anteriormente citados.

5.3. Procedimentos Metodológicos. 

Os procedimentos adotados emergiram dos instrumentos acima discutidos e de nossa 

experiência de estágio e atuação em OP, da monografia do Bacharelado em Psicologia e dos 

estudos realizados ao longo do Mestrado. Além disso, a experiência de intercâmbio em um

centro de referência em OP, localizado na região sudeste brasileira15, foi de significativa 

importância para a sistematização dos nossos dados. Nessa experiência, pudemos cursar uma

disciplina específica intitulada “morte e câncer”, conversar com diversos psicólogos e demais

profissionais de saúde envolvidos em OP e em projetos de pesquisas, além de atualizarmos

inquietações no tocante ao nosso processo de descobertas e de questionamentos relacionados à 

dissertação e à nossa própria prática.

Diante disso, resolvemos fazer uma investigação preliminar através de entrevistas-piloto 

com três psicólogos pertencentes ao centro de referência supracitado, a fim de sistematizarmos

melhor as entrevistas oficiais, as quais seriam posteriormente realizadas em Natal-RN.  Nesta 

etapa, vivenciamos a experiência de intercâmbio científico não apenas no sentido de 

15 Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto-SP.
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articulações intelectuais, mas, sobretudo, existencial. O contato com toda aquele contexto que é 

modelo de atenção em saúde, além da oportunidade de conhecermos e convivermos com autores 

outrora apenas estudados e citados nos possibilitou uma abertura de horizontes. Ir a campo antes 

mesmo do previsto equivaleu a nos lançarmos na trama de significados de nossas reflexões e 

escolhas.  Foi assim que o sentido desta pesquisa foi se atualizando e consolidando. 

Ao nosso ver, tal experiência contribuiu para que refletíssemos, mais criticamente, acerca da 

práxis do psicólogo com crianças em sofrimento oncológico, uma vez que estávamos em contato 

direto com o contexto local, com a observação da prática e com a apresentação de pesquisas afins ao 

longo da disciplina cursada. 

As entrevistas-piloto foram realizadas de forma aberta com três psicólogos e as perguntas 

foram surgindo de acordo com o diálogo estabelecido. Pedimos a permissão para gravar a entrevista, 

e em seguida, literalizá-las a fim de obter o retorno posterior de cada um. E assim foi feito.

Após as entrevistas-piloto, percebemos que a pergunta disparadora já pensada nas etapas de 

planejamento da pesquisa permaneceria (Como é para você ser psicólogo na oncologia pediátrica?),

uma vez que a mesma mobilizara um leque de possibilidades no decorrer das falas. A partir disso, 

identificamos algumas temáticas recorrentes nas narrativas que foram: a história de inserção na área, 

a dificuldade de lidar com a iminência de morte das crianças, o sentido de gratidão atribuído ao 

trabalho desenvolvido, a consideração e o respeito pela espiritualidade e religiosidade da clientela, o 

sentido fortalecedor do trabalho em equipe, a relevância da pesquisa e da formação na construção de 

um saber-fazer psicológico, dentre outras. Essas temáticas foram incluídas (quando necessário) como

perguntas acessórias nas entrevistas oficiais, dada sua significativa ocorrência e relevância.  Além

disso, serviram como intercâmbio de experiências e testemunho do vivido. Contudo, para fins de 

dados oficiais desta pesquisa, consideramos apenas as nove entrevistas feitas com psicólogos da OP 
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da cidade do Natal-RN. Isto se deu como forma de especificar melhor nosso contexto local de 

abrangência.

Depois deste intercâmbio, retornamos a Natal e coletamos nossos dados. Inicialmente foi

necessário fazer um levantamento oficial da população-alvo da pesquisa, já que até então só 

tínhamos conhecimento de alguns serviços. Este levantamento foi feito com base em diversas 

fontes, tais como: indicadores do Conselho Regional de Psicologia, indicações de colegas de 

trabalho e contatos com os serviços de oncologia de Natal-RN. Este levantamento permitiu que 

identificássemos com precisão a quantidade de psicólogos atuantes em OP, que naquele 

momento (2003) era composta por nove psicólogas. Vale ressaltar que dentre as nove 

colaboradoras, apenas uma delas trabalha como psicóloga, exclusiva, da oncologia pediátrica 

em Natal-RN. As demais prestam assistência psicológica à criança com câncer em paralelo a 

atendimentos em diferentes áreas e especialidades médicas. Isto parece estar refletir a realidade 

das  políticas públicas de saúde no Brasil, exemplo disso é a cidade do Natal-RN, que não 

dispõe de verbas para contratar um número suficiente de profissionais para seu quadro regular e 

também por ser uma área muito especializada e complexa. Embora a demanda para a atenção 

psicológica seja crescente e a lei seja clara no que tange à obrigatoriedade da presença de um

psicólogo nos serviços especializados de tratamento oncológico, parece que pouco se tem feito 

para mudar essa realidade local e nacional. Vale ressaltar que nossos colaboradores provêm de 

instituições especializadas em oncologia tanto de caráter público quanto privado.

O primeiro contato estabelecido com nossos colaboradores ocorreu via telefone, a fim de 

marcar um encontro individual para a realização da entrevista. Nesse primeiro contato, citamos

o tema da pesquisa e a instituição da qual fazíamos parte. Percebemos que todos os 

colaboradores acolheram com muita abertura o tema pesquisado, mostrando-se disponíveis em

contribuir. As entrevistas foram realizadas nas instituições de trabalho às quais as colaboradoras 
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estavam vinculadas, exceto uma delas que optou pela realização da entrevista em seu 

consultório. Isto se deu num intervalo médio de quatro meses (período em que procedemos à 

transcrição das entrevistas e a literalização das narrativas). Em seguida, os contatos foram

retomados via telefone, email e/ou pessoalmente a fim de receber o retorno das narrativas.

Todos as entrevistadas foram previamente informadas quanto aos procedimentos

metodológicos, não havendo, portanto, nenhuma objeção aos mesmos, sendo que todas as 

entrevistas foram gravadas em fitas cassete e posteriormente literalizadas no intuito de mostrá-

las ao respectivo colaborador, a fim de que este confirmasse e/ou a modificasse a versão final do 

seu depoimento. E por fim, conferimos nomes fictícios aos colaboradores, resguardando, assim,

o caráter de sigilo profissional. 

De posse das literalizações conferidas pelas entrevistadas, recortamos alguns 

fragmentos, a fim de articular melhor nossas reflexões. Este recorte foi feito com base nos 

momentos que nos sugeriram o modo-de-ser no-mundo dos psicólogos. Em seguida, analisamos

os dados com base nos pressupostos teóricos da abordagem fenomenológica existencial.
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6.  Fechando as cortinas: nos bastidores com os personagens. 

Agora que você acompanhou o nosso processo de elaboração das cenas, é chegado o 

momento final, mas não menos importante: a apresentação dos bastidores e dos personagens. Ao 

contrário do que se pensa comumente, esse momento de diálogo é de grande valia não só para quem

assistiu à apresentação, mas, principalmente, para quem elaborou, pois possibilita a troca de 

impressões entre personagens, inspiradores e público.
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6. Ser psicólogo na oncologia pediátrica: por uma atitude 

compreensiva da experiência. 

Consideramos que esta etapa constitui a parte mais esperada, e, ao mesmo tempo, a mais

difícil, pois envolve a leitura cuidadosa dos dados, a escolha de fragmentos significativos, e 

principalmente, nossa impressão acerca do fenômeno investigado; ou seja, é o momento em que 

“aparecemos” de forma mais transparente através de cada palavra, reticência ou argumento. É o 

momento de apropriação da pesquisa por excelência. Esta apropriação nasce da relação estabelecida 

com os dados. Em outras palavras, pressupõe uma compreensão que se dá a partir da relação de 

intersubjetividade que se constitui para uma objetividade de sentidos (Pokladek, 2002). 

Com isso, ousamos dizer que a referida análise não tem a pretensão de traçar 

generalizações. Ao contrário, trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter fenomenológico

que visa, fundamentalmente, compreender o tema pesquisado a partir da apreensão de sentido 

que emerge de nossa relação com a experiência de pesquisa. Em outras palavras, nossa 

interrogação se fundamenta na compreensão das relações que buscamos pôr em descoberto e 

não simplesmente na explicação casuística dos fatos estudados (Pokladek,2002). 

Portanto, o que propomos aqui versa sobre como captamos (até o presente momento) a 

experiência descrita pelos psicólogos dos serviços de OP em Natal-RN; isto é, suas vivências com as 

modulações de sua afetividade num dado momento histórico. 

Vale ressaltar que consideramos as narrativas a partir de uma perspectiva 

fenomenológica, baseada na hermenêutica heideggeriana, a fim de situarmos e compreendermos

a experiência de ser-no-mundo do psicólogo que trabalha com crianças portadoras de câncer.
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Optamos por refletir sobre os questionamentos (citados na introdução) em paralelo à 

discussão de temáticas que ao nosso ver perfazem a experiência de ser-no-mundo do psicólogo em

OP. O critério de escolha das temáticas justifica-se pela leitura exaustiva dos dados, bem como pela 

freqüência de aparecimento de determinados temas significativos. Vale ressaltar que as temáticas das 

entrevistas oficiais coincidiram em sua maioria com aquelas que estiveram presentes nas entrevistas-

piloto. Com isso, destacamos a importância do estudo-piloto na sistematização, compreensão e 

discussão dos dados oficiais desta pesquisa, bem como da pesquisa anterior de Recife-PE. 

As temáticas que perfazem a experiência de ser psicólogo em OP foram: 1) história de 

inserção na OP e suas implicações; 2) percepções sobre a criança com câncer; 3) problematizações

sobre a morte e a angústia em OP; 4) expressão de sentimentos paradoxais; 5) o sentido do trabalho 

psicológico em OP; 6) a maternidade e suas implicações na OP; 7) recursos necessários ao cuidado 

de si e do outro; 8) fé e a religiosidade como recursos de enfrentamento do câncer infantil; 9) 

necessidade de uma equipe de trabalho integrada e 10) percepções sobre a formação do psicólogo.

Como podemos notar na primeira temática história de inserção na OP, o modo de ser 

psicólogo na OP se dá, pelo menos para a maioria dos entrevistados, a partir de uma inserção não-

intencional na área, geralmente por intermédio de estágio, ou seja, compreende uma escolha não 

prioritária, mas que com o tempo foi se tornando o alvo principal de investimento e de satisfação 

profissional, vejamos:

(...) eu não tinha intenção em trabalhar nisso, apenas na clínica. Não tinha intenção de trabalhar 
em hospital, nem com paciente terminal, mas comecei (...) eu fui me interessando cada vez mais. O 
trabalho com a criança oncológica despertou minha sensibilidade de querer ajudá-las. Quando 
terminou o estágio, prontifiquei-me a fazer um trabalho voluntário.(Dinah, narrativa 1); 

(...) eu não vou dizer que estudei para trabalhar com crianças. A minha experiência sempre foi 
voltada para o adulto. Eu atendo criança aqui por uma conseqüência (...) minha escolha pela 
oncologia foi por acaso também.(Vitória, narrativa 2); 

Minha inserção na oncologia começou através de um projeto elaborado pelo grupo de estágio do 
qual eu fazia parte (...) na época eu achava que ia fazer meu estágio nessa área, mas que depois eu 
ia sair. (Ângela, narrativa 3); 
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Entrei na instituição para trabalhar com câncer e não para trabalhar com criança (...) trabalhar 
com criança foi meio assim de pára-quedas(...)mas quando eu comecei a me envolver com a
pediatria adorei. (Isa, narrativa 4);

Minha inserção na oncologia desta instituição foi através de encaminhamento...fui convidada para 
trabalhar aqui e os médicos me encaminhavam os pacientes. Eu escolhi a oncologia e não fiz 
nenhum concurso para entrar aqui (...) geralmente alguém que queira trabalhar na oncologia já 
teve parente oncológico, mas na minha família não tem nenhum caso oncológico, foi opção mesmo. 
(Paula, narrativa 7). 

A escolha pela OP parece ser fonte de verdadeira identificação e encantamento efetivado 

na medida em que o trabalho é desenvolvido:

A oncologia não estava nos meus planos (...) minha sensação é de que a oncologia me escolheu 
porque este trabalho não estava nos meus planos. Queria trabalhar na clínica e ter meu
consultório. Eu não tinha interesse em oncologia, mas quando surgiu essa oportunidade e conheci 
a instituição, tive vontade de entrar para ver como funcionava. Amo o que eu faço, amo a 
psicologia. Cuidar do outro e trabalhar na psicologia está na frente de qualquer coisa.. Acho que 
fui movida pelo desejo de atuar como psicóloga naquele espaço no momento que o conheci e vi a 
proposta deles. Achei interessante e fui me apaixonando pela oncologia e pelo trabalho nessa 
prática do dia-a-dia. Não era algo que eu queria, mas veio, eu abracei e me identifiquei (...) minha 
sensação é que estava tudo à minha espera. Acho que abracei isso com o meu coração. (Júlia, 
narrativa 8); 

(...) e chegando aqui comecei a me apaixonar. (Vitória, narrativa 2). 

O interesse pela oncologia parece também associado a um mistério a ser desvendado, tendo 

em vista o caráter complexo do câncer: 

(...) mas não sei lhe explicar exatamente o que é que me encantou...o fato é que eu me identifiquei 
muito com a área de hospital geral e com oncologia mais ainda. Tem um mistério no câncer... 
talvez tenha sido isso que num  primeiro momento me fez querer saber mais (...) não sei se isso 
explica o meu interesse, mas de alguma forma eu acho que isso também me chamou atenção e me 
levou a ficar mais atenta. (Ângela, narrativa 3); 

Além disso, observamos a escolha pela oncologia atrelada à possibilidade de se contribuir 

com um trabalho psicológico eficaz e de relevância: 

O que me motivou a escolher a oncologia foi por ser uma área hospitalar...e outra coisa é pela 
questão de ver sofrimento, não que eu goste de ver sofrimento, mas de você estar lá e poder 
contribuir...acho que minha ajuda é maior, é mais diretiva.Você tem uma resposta mais rápida 
apesar do câncer ter várias fases, ser demorado e até ter uma finitude mais rápida (...) mas você 
consegue enxergar seu trabalho funcionando. (Isa, narrativa 4).

Uma das entrevistadas ressalta que sua história de inserção em OP se deu através de uma

experiência de estágio na qual identificou a necessidade do trabalho do psicólogo a partir de algumas
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observações a respeito do que ocorria no cotidiano de trabalho, como por exemplo, as dificuldades de 

comunicação por parte da equipe, as fantasias em torno da doença e o modo como essas questões 

eram tratadas: 

Entrei na oncologia através do contato com as crianças cirurgiadas num hospital de referência (...) 
a forma com que as crianças eram tratadas me chamava muita atenção...era um jogo de 
mentira...não diziam o que estava acontecendo com a criança e isso foi fazendo com que eu 
percebesse que existia um trabalho a ser feito dentro do hospital...tinha certeza que seria um
trabalho extremamente doloroso como foi. (Carmem, narrativa 5). 

Vale ressaltar um dado importante da OP em Natal-RN, associado à escolha deste campo de 

trabalho pelos psicólogos. Observamos que entre as nove entrevistadas, apenas uma delas tinha a 

intenção de trabalhar nessa área dada sua experiência de estágio voluntário durante a graduação. Isso 

nos remete a um fato curioso mencionado por uma das entrevistadas e também observado por nós na 

experiência de estágio e na pesquisa anteriormente realizada com psicólogos da OP de Recife-PE. 

Este fato se refere à dificuldade de trabalhar, mais especificamente, com crianças portadoras de 

câncer; daí serem raros os psicólogos que se inclinam para tal.  Tal dificuldade pode estar associada a 

conteúdos de ordem pessoal, sendo mencionado numa das narrativas: 

(...) eu gosto mais de trabalhar com os adultos. Minha escolha pela pediatria foi porque durante 
muito tempo estive sozinha aqui. Eu era sozinha e na época que veio a pediatria eu estava sozinha 
(...) aí depois de um tempo, entraram mais duas psicólogas, mas aí cada uma escolheu uma clínica 
e a pediatria ficou sem ninguém. Ninguém queria a oncologia pediátrica (...) atualmente eu atendo 
todo o hospital, mas realmente são poucas pessoas nessa área.. .talvez pela dificuldade emocional 
dos profissionais em trabalhar com criança...eu acho (...) prefiro trabalhar com adulto porque eu 
sofro menos, entende? (Vitória, narrativa 2). 

Além disso, mesmo trabalhando com oncologia, parece haver uma certa tendência em evitar 

trabalhar com crianças devido ao medo de envolvimento:

Eu evitei trabalhar na oncologia pediátrica por duas vezes, eu não me deixava, não queria me 
envolver. (Isa, narrativa 4).

Sabemos que a história de inserção de cada profissional é algo singular e repleto de 

implicações que vão além dessa pesquisa. Contudo, salientamos alguns pontos críticos dentro dessa 
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temática que nos remetem ao lugar oferecido ao psicólogo em algumas instituições de nossa cidade, 

bem como a postura que este profissional vem assumindo:

(...) o meu interesse pela oncologia demorou...foi quando achei a oncologia...a princípio fui
contratada para ficar apenas lá, mas como o hospital é grande e não tinha verbas, teve que ficar 
com uma psicóloga para tudo (...) já faz oito anos que entrei na oncologia pediátrica e minha 
escolha se deu quando fui vivenciando o dia-a-dia. (Amanda, narrativa 9); 

(...) antes eu achava que precisava fazer tudo por ser a única psicóloga da instituição...foi quando 
comecei a pensar e dizer assim: não quero mais isso, não faço mais isso. Isso pra mim é reconhecer
limites. Foi muito bom fazer isso, meu trabalho ficou muito mais fácil. (Fátima, narrativa 6). 

A narrativa acima nos fez pensar nas condições de trabalho a que se submetem alguns 

profissionais na atual situação do sistema público de saúde brasileiro. Isso nos atenta para o fato de 

que dentro do contexto local, ou seja, dentre as nove psicólogas entrevistadas, apenas uma delas 

desenvolve um trabalho especificamente voltado para a OP. As demais trabalham dividindo a 

assistência entre as crianças com câncer e os demais pacientes da instituição contratante. As 

narrativas abaixo expressam um pouco dessa realidade: 

(...) acabei me vendo perdida por falta de apoio, de profissionais e pela própria dificuldade da 
região em aceitar uma psicóloga dentro da oncologia.. é uma coisa absurda. Não consigo
compreender(...)eu não concebo ter que ficar explicando a necessidade de um psicólogo para um 
médico diretor de hospital...a sensação que tenho é que preciso provar uma coisa óbvia. Eu me
tornei uma pessoa meio descrente. Não tenho que estar provando a importância de psicólogo 
porque isso é uma coisa óbvia, é lei! Tem que ter um psicólogo numa enfermaria de oncologia... 
seja infantil ou não... é lei! Mas eu não compreendo isso aqui. Parece que estou falando grego...as 
respostas que eu ouço:“não com certeza psicólogo é super importante, mas não é prioridade... a
gente não tem condições de bancar isso agora” (...) eu não concebo um hospital com mais de 
duzentos leitos com uma psicóloga apenas e se você disser que não existe demanda, é mentira.
Existe demanda do paciente, do cliente e do hospital. (Carmem, narrativa 5); 

(...) campo de trabalho tem até demais, o que falta é essa grande consciência por parte dos 
hospitais...é necessário um psicólogo atuando junto à equipe de oncologia pediátrica. Tem um 
hospital aqui em que as crianças se internam e ficam sem nenhum acompanhamento. (Júlia, 
narrativa 8).

Diante disso, questionamos o cumprimento da Portaria n.º 3.535 do Ministério da Saúde, 

publicada em 14/10/1998, que regulamenta a participação obrigatória do psicólogo nas equipes de 

oncologia, estabelecendo esta participação como um dos critérios para a aprovação e funcionamento

de serviços de assistência ao paciente com câncer. Como essa lei está sendo conduzida em nossa 
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cidade? Quais os prejuízos advindos desse descumprimento? Como fica a sistematização e a 

continuidade da atenção prestada a essas crianças e seus familiares? Como tais condições de trabalho 

interferem e comprometem a qualidade dos serviços em OP?  Qual o lugar do psicólogo dentro das 

instituições sanitárias brasileiras? Longe de respondermos a tais indagações devido à sua magnitude e 

complexidade, acreditamos que o mais importante diante de tudo isso é que o psicólogo posicione-se 

de modo ético e comprometido, respeitando seus limites e lutando por condições dignas de trabalho e 

com isso, evite distorções.

No que se refere à segunda temática percepções sobre a criança com câncer,

compreendemos que o psicólogo descreve a criança com câncer de modo positivo, considerando as 

particularidades do seu modo-de-ser-no-mundo e as limitações advindas da doença não como algo 

meramente debilitante e do qual se deve ter piedade, e sim como uma condição situacional da qual as 

crianças não estão totalmente alheias: 

(...) O adulto tem consciência porque precisa tomar uma medicação, tem consciência da doença e 
de sua gravidade e de certa forma ele já teve uma experiência de vida. A criança não sabe porque
está ali...tem que ser manipulada através de intervenções como ser furada e tomar medicações 
todos os dias. A criança tem suas limitações... como não poder brincar e ir para a escola (...) Você
vê a fragilidade e a inocência da criança...é um momento onde ela merece ter toda a liberdade do 
mundo, todo o carinho e tranqüilidade...e nesse momento ela tem que estar sofrendo pela doença e 
efeitos da medicação(...)Você vê aquelas criaturinhas tão frágeis ali é muito difícil. (Dinah, 
narrativa 1); 

(...) a criança está ali atenta demais, buscando um sentido dentro do seu universo de compreensão. 
Às vezes, elas têm muito menos resistências e até menos tabu que o adulto (...) ela tem uma 
facilidade de compreender mesmo que não saiba utilizar termos que a equipe e os médicos usam.
Ela tem a compreensão do que é adoecer, do que é o tratamento e associa, por exemplo, o cuidado, 
o furar, a dor, a situação em si. (Ângela, narrativa 3). 

No entanto, ao longo das narrativas, a percepção da criança parece acompanhada pela 

concepção de fragilidade e de lamento pela possível interrupção de sua vida e de seu fluxo 

naturalmente esperado: 

(...) é difícil por aquilo que eu falei no começo: saber que aquela criança não vai ter sua história 
para contar, não vai poder ter sua vida, ir à escola, brincar. (Vitória, narrativa 2).
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Talvez isso tenha a ver com a valorização que a cultura ocidental atribui ao tempo de vida. 

Morrer enquanto criança torna-se algo “inadmissível”, impensável, piedoso e muitas vezes, 

revoltante, pois significa a interrupção precoce de uma vida inteira pela frente e conseqüentemente, o 

adiamento e/ou anulação de projetos: 

(...) você vê um velhinho que já teve toda uma história de vida... é diferente de você ver uma criança
que não tem essa história para contar e que poderia viver por muito mais tempo (...) por exemplo, 
eu atendi um menino aqui que não falava com ninguém. O sonho dele era ser jogador de futebol e 
ele tinha que amputar a perna. Então trabalhar com essa criança foi difícil para mim...eu consegui,
mas eu sei o que passei depois que eu chegava aqui...porque eu sabia que o sonho que ele tinha e 
ele foi atingido justamente no órgão que ele mais precisava para o que ele queria ser.(Vitória, 
narrativa 2); 

(...) talvez as pessoas fiquem mais chocadas quando se trata de crianças porque a criança e a morte 
não combinam, criança e câncer também não. (Ângela, narrativa 3). 

Aqui notamos uma mobilização intensa por parte da psicóloga Vitória, ao constatar a 

facticidade da doença, do tratamento e de suas conseqüências na vida de uma criança que sonha 

com um futuro que acaba de ser desfeito devido às perdas que terá que enfrentar. Talvez isso 

contribua para o fato de que seja tão “cruel” imaginar uma criança com câncer, que quase sempre

é tido como sinônimo de morte. E mais “doloroso” ainda acompanhar essa trajetória: 

(...) imaginar a criança doente e com câncer é algo muito cruel porque na minha fantasia, câncer e 
morte são sinônimos de algo bem imediato. (Fátima, narrativa 6); 

(...) o que eu posso colocar como maior dor é ver uma criança na U.T.I em um tratamento que não
está ajudando, que não vemos perspectiva. (Paula, narrativa7). 

No entanto, essa percepção vem acompanhada por uma intensa mobilização no sentido de 

aprendizado. Alguns psicólogos vêem na OP e mais especificamente, essas crianças, como símbolos

de lição de vida e de enriquecimento humano, que por sua vez, aparecem de forma intimamente

relacionada ao sentido do trabalho desenvolvido. Com elas, há um mundo a ser repensado e 

explorado:

(...) na vida tão complicada que a gente vive...com tantas coisas...e elas trazem pureza, delicadeza e 
uma lição de vida. Isso acrescenta muito! Acho que nos renova e nos faz repensar nossa vida. Isso é 
muito dinâmico. Cada atendimento é um mundo! É aquele universo que aquela criança está
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trazendo...é a crença dela, seu modo de pensar e de falar, e tudo é muito rico. (Ângela, narrativa
3);

(...) a gente começa a lidar com essas pessoas muito de perto aqui dentro e começamos a levar isso 
para a vida lá fora também. Então para mim foi um aprendizado muito grande! A gente entra 
achando que qualquer coisa mínima é um problema do outro mundo...e depois que você entra e
começa a trabalhar com essas pessoas, você sabe o quanto a gente é feliz, pelo menos você tem a 
saúde! Aí você passa a dar menos importância a pequenas coisas. (Vitória, narrativa 2); 

(...) passei em várias áreas e em todos os lugares aprendi muito, mas nesse trabalho com a 
oncologia tenho muito ganho pessoal e isso me levou a um aprendizado diário por lidar o tempo
inteiro com o câncer, que segunda uma psicóloga que conheço, é a patologia da incerteza. 
Apostamos e trabalhamos momento aqui-agora buscando a cura, mas na verdade é dentro dessa 
grande incerteza...isso me traz um grande aprendizado pessoal. Acho que é um grande treinamento 
de humanidade que traz ganhos pessoais no meu viver mesmo (Júlia, narrativa 8). 

Além disso, notamos uma certa indignação pela idéia que a mídia veicula acerca da criança 

com câncer: 

O que eu fico chateada é a exploração que fazem em cima da criança com câncer, a auto-piedade. 
Elas não precisam de pena, elas precisam de carinho e amor. É claro que dói, mas eu estou falando 
de pena no sentido de “coitadinha de mim”. Muitas vezes a gente vê que fazem marketing em cima 
disso e não é por aí...não precisa disso. Às vezes a gente percebe que existe comércio que coloca 
isso e esse não é o caminho. As crianças estão com o órgão do corpo doente, mas elas também têm 
vida, têm saúde...elas precisam de amor, de carinho, de atenção e de incentivo porque estão 
passando um momento difícil e podem sair curadas.(Dinah, narrativa 1). 

Deste trecho emerge uma série de questionamentos acerca do marketing de caráter apelativo 

em torno do câncer infantil que geralmente é empreendido pelos meios de comunicação, o que acaba 

imprimindo uma imagem estigmatizada e associada quase sempre a sentimentos de piedade e à idéia 

de morte. Com isso, identificamos a necessidade de se pesquisar a relação entre esses temas a fim de 

esclarecer melhor tais questões, avaliar suas repercussões e propor novas possibilidades de 

conhecimento.

Talvez os sentidos que perpassem a percepção da criança com câncer sejam atualizados pelo 

movimento de reflexão que as psicólogas realizam ao se remeterem ao trabalho desenvolvido e à 

possibilidade de comunicá-lo, algo que foi referido como sinônimo de surpresa, prazer, recordação, 

aprendizagem, avaliação e reflexão: 
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(...) falar desse meu trabalho é uma surpresa... eu nunca pensei que fosse falar do meu trabalho em 
oncologia com criança (Isa, narrativa 4); 

(...) falar da minha experiência é gostoso (...) é natural falar sobre isso, é gratificante, é 
bom.(Dinah, narrativa 1); 

(...) falar do meu trabalho é bom...eu gosto porque para mim foi uma construção. Cheguei aqui
como uma estudante e fui ficando. Eu e outra psicóloga conseguimos montar esse serviço que há 
um bom tempo já é muito reconhecido no hospital. (Vitória, narrativa 2); 

(...) eu gosto sempre de falar sobre o meu trabalho (...) falar a respeito do trabalho é sempre bom 
para repensar o que fazemos e serve até para identificarmos até onde é preciso melhorar, eu acho 
que na fala há essa oportunidade. (Ângela, narrativa 3); 

(...) falar do meu trabalho com essas crianças é o máximo. Amo o que eu faço por mais louco que 
isso possa parecer, esse sofrimento... (Carmem, narrativa 5.); 

Falar do meu trabalho é uma coisa muito boa. (Fátima, narrativa 6); 

(...) falar do meu trabalho me faz recordar as gratificações e as dores. (Paula, narrativa7); 

(...) na hora que você começa a falar do que você faz com prazer e com amor, não tem como não 
ser bom. A preocupação é realmente traduzir do jeito que gostaria. A gente faz o trabalha e relata... 
tem todas as emoções... mas na hora de passar, a gente sempre acha que teria mais a dizer, mas na 
verdade é prazeroso. (Júlia, narrativa 8). 

Diante dessas narrativas, recordamos Heidegger (1995) ao assinalar que a linguagem é a 

morada do Ser. Sendo assim, faz-se necessário estarmos atentos para todas as formas de dizer que o 

homem utiliza ao manifestar sua linguagem, revelando-nos assim seu modo de ser-no-mundo.

No que se refere à terceira temática, problematizações sobre a morte e a angústia,

compreendemos que ser psicólogo na OP pressupõe, antes de tudo, uma tarefa tida como difícil, 

geralmente cercada pelas contingências de um cotidiano doloroso, desgastante, traumático:

(...) presenciamos alguns momentos difíceis no trabalho quando, por exemplo, uma delas vai a
óbito(...)tem esses momentos que ninguém pode dizer que são agradáveis porque não são! Mas tem 
momentos de muita emoção também. (Ângela, narrativa 3); 

(...) com o tempo você vai se adaptando ao vivenciar a iminência de morte dessas crianças, você vai 
sabendo lidar melhor com aquela situação e já não vai absorvendo tanto e vai levando...eu diria 
que não como algo comum porque você vê algumas vezes o paciente morrer em suas mãos...vê 
aquela família se desestruturando naquele momento e tem que dar suporte (...) isso daí é algo 
bastante desgastante, mas é...vamos dizer assim: eu aprendi a lidar melhor com essa situação. No 
momento eu consigo lidar muito bem, dar suporte à família, à equipe e aos médicos, mas também 
tenho consciência de que naquele momento tenho que sair dali e procurar algo que me dê vida (...) 
também preciso trabalhar com a vida. Tenho outros trabalhos que me compensam esse momento. 
Eu acho que você lidar só com a morte é bastante desgastante. (Dinah, narrativa 1); 
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Ao vivenciar a iminência de morte dessas crianças eu sempre estou com um pé atrás...a gente tem 
muitos casos de cura, mas também tem muitos casos que não têm cura, que não têm êxito(...) mas é 
muito traumático (...) Para mim não existe um momento mais difícil se eu não colocar aqui o óbito,
porque o óbito é sempre traumático. (Paula, narrativa7).

Diante dessas problematizações, surge também uma narrativa que traz considerações acerca 

desse cotidiano como sendo algo envolvente que dificulta o distanciamento afetivo dessas crianças: 

(...) passo todo dia na pediatria com um sorriso no rosto. E a impressão que dá é que não ta 
acontecendo nada com você, e aí começa o maior problema de se trabalhar com criança...é porque 
às vezes a gente mistura a empatia com simpatia. Enquanto você consegue ser empática tudo 
bem...você se coloca no lugar dele sem ser ele. Mas tem criança que cativa você. Tem criança que 
senta no seu colo e te chama de tia...essas são as mais complicadas porque você acaba, de alguma 
forma, tendo um relacionamento com essa criança porque ela consegue lhe cativar(..) prefiro 
trabalhar com o adulto porque eu sofro menos, entendeu? Com o adulto você consegue ser mais
empático que simpático. (Vitória, narrativa 2); 

(...) outro dia eu vi uma criança de oito anos narrando sua história...você se emociona... é muita 
pureza! Ela falando sempre da oração que faz quando vai dormir todas as noites e que ele pede 
também pelas outras crianças que estão na casa de apoio com ela. São discursos que eu,
particularmente, não consigo deixar de me emocionar. (Ângela, narrativa 3). 

Compreendemos que na OP parece haver momentos em que a teoria “cai por terra”. É 

quando o psicólogo se “desnuda” com sua subjetividade, confrontando-se também com sua 

impotência e indagações sobre a própria morte. É aí também que surge o reconhecimento de que não 

é possível imunizar-se contra o sofrimento, pois face à angústia suscitada no momento da morte, é a 

dor, o desamparo, a sensação de inutilidade e de “não saber o que fazer” que se fazem presentes de 

modo mais forte. 

Ser-no-mundo com essas crianças se traduz pela impossibilidade de não se deixar afetar. 

Parece que a proximidade da criança com câncer faz o psicólogo questionar sua escolha, repensar sua 

postura profissional e examinar sua própria vida: 

(...) tive um grande choque no dia que fiz uma análise quantitativa das crianças com câncer que 
havia atendido e dos pacientes que tinham sobrevivido. Lembro que tinha visto cento e poucas 
crianças e noventa e sete tinham morrido, ou seja, minha casuística era de óbito...eu parei e falei: 
escuta que trabalho é esse que eu fui escolher?(...) mas dei conta do recado até hoje. (Carmem, 
narrativa 5); 

(...) vivenciar a iminência de morte dessas crianças não é algo tranqüilo para mim. (Fátima, 
narrativa 6); 
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(...) vivenciar a iminência de morte dessas crianças é difícil...por mais que se fale que é normal,
para mim não é normal nunca. A gente sofre muito e eu sinto que se a gente não tiver apoio de todo 
mundo e se não tivermos uma equipe que dê suporte no trabalho, fica mais complicado porque lá é
assim: entrou um paciente e já ficamos esperando, de uma certa forma, a morte. Os pacientes que 
entram ali você sempre espera que aconteça alguma coisa a qualquer momento, e por mais que 
você se sinta preparada, você nunca está. É uma coisa que a gente sofre muito quando estamos 
prestes a perder uma criança, mas é uma coisa que é do nosso dia-a-dia.(Amanda, narrativa 9); 

(...) então essa dor está aí, não tem como negar... eu acho que a gente não veste a capa do 
terapeuta o tempo inteiro. É extremamente difícil lidar com a morte porque a emoção está aqui 
presente (...) costumo dizer que a gente fecha o zíper para cuidar do outro e depois abrimos o zíper 
para poder cuidar da nossa ferida. Posso dizer que trabalho com os pacientes pensando e levando 
a possibilidade dessa vida na iminência de uma morte presente (...) eu acho que a gente tem que 
entrar em contato com essa dor de algum jeito para esse trabalho continuar pulsando nesse contato 
com o outro que trabalhamos.(Júlia, narrativa 8). 

No entanto, salientamos que tal proximidade não deve comprometer ou anular o movimento

de distanciamento reflexivo, pois na ausência deste, poderia haver uma mistura de papéis e de 

conteúdo, além de implicar no prejuízo da escuta clínica e na eficácia terapêutica. Em outras 

palavras, o psicólogo deve estar disposto a experienciar o outro sem, no entanto, se perder nele: 

(...) não posso absorver tudo o que está acontecendo porque é uma carga muito grande. As pessoas, 
energeticamente falando, estão muito fragilizadas e precisam de energia, e eu tenho que saber
separar isso. (Dinah, narrativa 1) 

A morte é vivenciada como acontecimento crítico que convoca o psicólogo a servir de apoio 

e suporte aos demais colegas da equipe, ao paciente e familiares, bem como aos voluntários. Tal 

apoio/suporte implica em estar-com-o-outro enquanto condição primordial para compreendê-lo:

(...) na hora que tem a morte de um paciente, a equipe é mexida e esses voluntários se abalam. 
Então eu tenho que ser o suporte dessa mãe, desse familiar, dessa equipe como um todo e desses 
voluntários, então eu acho que hoje eu lido com essa iminência de morte das crianças com, mais
maturidade, mas a dor permanece, não dá para evitar, principalmente no caso da recidiva e 
quando a criança estava bem. (Júlia, narrativa 8); 

(...) estar diante da iminência de morte dessas crianças é complicado. Você tem que estar ali... o
que fazer depende de cada caso, mas você está ali e tem que dá suporte para a mãe daquela 
criança. (Vitória, narrativa 2). 

Estas narrativas nos fazem pensar na função do psicólogo no âmbito da OP. Função esta que, 

dentre outras possibilidades, requer atitude de abertura no sentido de ir ao próprio fenômeno para 

desvendá-lo tal como se mostra por si mesmo, e ainda exige que o psicólogo saiba escutar  até 
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mesmo nos momentos em que sua condição humana é provocada de modo mais direto, quase que 

inquisitivo; como por exemplo, nos casos em que seu paciente morre e os familiares e equipe clamam

por assistência psicológica. Com isso, questionamos: como fica o psicólogo e como este 

instrumentaliza sua sensibilidade em prol do paciente? Ao ouvir atentamente as necessidades do 

outro, este é sensibilizado; isto é, parece que suas emoções são mobilizadas em favor da escuta 

clínica. Essa é uma tarefa difícil que envolve, antes de tudo, o jeito de ser de cada um. Não há como

ser psicólogo e se abster da própria subjetividade de maneira integral. Contudo, é imprescindível que 

este reconheça seus limites a fim de que os conteúdos e os papéis não sejam confundidos: 

(...) eu trabalhei cinco anos com crianças que têm câncer. Depois, decidi trabalhar apenas com 
adultos porque eu também tenho que reconhecer meus limites(...) só agora estou dando suporte às 
crianças também.  (Dinah, narrativa 1); 

(...) essa questão de limites é complicada... quando foram dividir os setores do hospital
perguntaram porque eu não queria trabalhar com criança no início... mas a questão é de você ver 
seu limite (...) hoje eu me sinto bem melhor.(Isa, narrativa 4); 

(...) o principal é você saber exatamente o que deve fazer e qual o seu papel. Tendo isso claro, as 
dificuldades e as intercorrências continuarão existindo, mas já não vai ser tão difícil superá-las.
(Ângela, narrativa 3); 

(...) agora que aprendi a colocar limites eu me sinto muito bem no meu trabalho, antes até eu tinha 
essa noção clara, mas não tinha coragem de dizer não. Diante disso, eu me sinto em crescimento, 
estou muito mais inteira e presente naquilo que me determino estar a fazer no presente. 
(Fátima,narrativa 6). 

Essa questão dos limites evoca uma questão importante que é o envolvimento emocional com

o paciente. Este envolvimento foi relatado pela maioria dos psicólogos como algo que costuma

ocorrer principalmente no início do trabalho em OP, e que tal experiência contribuiu para o 

amadurecimento e consolidação da prática:

(...) no início era difícil pra mim. No início eu via meus limites e me envolvia muito. Cheguei a ir a
um enterro de uma paciente adolescente. Acho que tinha que passar por aquilo. Não é aquela coisa 
de dizer: psicólogo não pode se envolver. Psicólogo é uma pessoa como outra qualquer, que está 
logicamente mais preparada para não ter esse envolvimento, mais preparado que os outros da 
equipe. Mas eu acho que tem possibilidades de se envolver sim! No início eu senti que houve muito 
envolvimento, tanto que eu falei da questão do limite...eu via que precisava parar. (Isa, narrativa 
4);
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Eu fui para enterro, chorei, dei uma de assistente social, carreguei maca, tive vontade de levar 
cesta básica, fiz tudo isso para poder compreender que não era esse o meu trabalho. Então eu acho 
que foi um percurso riquíssimo.(Carmem, narrativa 5); 

(...) antes eu me envolvia muito com todos os pacientes. Eu vivia isso mesmo...não que eu entrasse 
na história deles, mas estava presente nas necessidades deles. Hoje estou mais distante e é muito
melhor...as coisas ficam mais claras, os conteúdos. O que é meu e o que é deles fica muito mais 
claro. Assim fica muito melhor de se trabalhar. (Fátima, narrativa 6). 

Essas narrativas nos fazem recordar Morato (1999a) ao assinalar que o saber prático 

engendra-se constantemente a partir do conhecimento teórico e vice-versa, construindo e sendo 

construído por esse. A respeito dessa situação, a maioria das psicólogas a descrevem como algo 

difícil e ao mesmo tempo, necessário para a construção de um saber-fazer clínico: 

(...) então é importante ter um feeling para sacar como você deve dizer ou o que você não deve 
dizer...acho que isso você só aprende fazendo. (Fátima, narrativa 6); 

(...) quando somos estudantes de psicologia escolhemos uma abordagem e um referencial que está 
no livro para seguir, mas aprendemos na pele e na hora que fazemos nossa terapia(...) meu 
aprendizado foi na prática (...) no teu lidar com essa criança no dia-a-dia você vai aprendendo 
mais e mais. (Júlia, narrativa 8). 

Ser psicólogo em OP é um modo-de-ser-no-mundo que envolve vivências carregadas de 

afeto (angústia, por exemplo), podendo, inclusive, dificultar a continuidade do trabalho, exemplo

disso é a constatação da perda de muitos pacientes ao longo da carreira. Além disso, o trabalho com

crianças com câncer parece evocar, no psicólogo, a atualização de suas perdas. Daí a necessidade do 

seu trabalho terapêutico. Uma das entrevistadas refere-se a isso de forma muito instigante: 

(...) então é uma experiência muito rica e angustiante também. Como a gente ouve muito essas crianças
e muitas delas acabam morrendo, eu fico com um pouco dessas crianças comigo...isso é complicado 
para mim porque são segredos e individualidades. Existe uma questão ética muito forte aí, mas são 
coisas que ficam meio que tatuadas em mim...é como se eu carregasse a bagagem de muitas pessoas e 
chega uma hora que isso pesa...e você não tem mais esse feedback...a pessoa se foi e você ficou com isso 
dela...aí de repente eu me vejo folheando os escritos... essas coisas são complicadas. Se eu não estivesse 
fazendo análise, tenha certeza de que não estaria mais trabalhando com oncologia. Assumi isso na
maior humildade, não estaria. Fazendo análise já é difícil e sem análise, impossível! (Carmem, 
narrativa 5). 

Isso nos faz pensar que para cada paciente que vai a óbito é uma sensação de impotência que 

se renova, remetendo-nos, portanto, ao contexto do mundo atual, marcado pela crença na 

imortalidade e pela “falsa onipotência” nutrida pela fantasia/ilusão de que é possível escapar de nossa 
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condição ontológica de ser-para-a-morte. Fomos ensinados a não tolerar a tristeza, a excluir a 

diferença e a barrar manifestações de luto em prol dessa “falsa onipotência” que nos impede de se 

aproximar da morte e com isso, de nossa autenticidade.

Para Heidegger, somente quando nos aproximamos dessa condição de desamparo é que 

conseguimos enxergar o sentido da vida, ou seja, a angústia experimentada com a iminência de morte

possibilita que o homem pense mais acerca da vida, conferindo-lhe novas possibilidades de vir-a-ser. 

Mesmo assim é difícil falar de morte, pois isso implica na impossibilidade de toda e qualquer 

possibilidade (Heidegger, 1995). Talvez essa “falsa onipotência” possa ser entendida como sinônimo

de defesa e distanciamento que alguns profissionais de saúde, dentre eles, o psicólogo, utilizam como

forma de lidar com a morte de modo menos doloroso.

(...) a gente fala muito dos médicos que são muito frios... mas conseguimos ter essa defesa também. 
É uma forma que temos para nos defendemos. Eu acho que é um jeito de fugirmos do problema 
porque na verdade você lidar com a morte do outro é você lidar com a sua própria morte...então 
você ter essa defesa é uma forma de sofrer menos. (Vitória, narrativa 2) 

Contudo, uma das entrevistadas relata, com uma certa preocupação, as possíveis 

conseqüências desse distanciamento, tais como o automatismo das ações: 

(...) tenho um cuidado diário com a equipe. Estamos sempre trabalhando com voluntários e 
estudantes de psicologia (que realizam trabalhos e entrevistas na instituição) para que não 
entremos numa coisa automática. Eu te confesso que pelo trabalho que realizo chega um momento
que já tive receio que isso acontecesse comigo. (Júlia, narrativa 8). 

Além disso, essa temática nos diz da necessidade de entrar em contato com a morte como

forma de se auto-avaliar e se apropriar do sentido do trabalho desenvolvido. E ainda, como via de 

auto-conhecimento e de amadurecimento profissional: 

Vivenciar a iminência de morte dessas crianças é o mais difícil pra mim! Acho que tem duas coisas 
que eram decisivas e me chocava muito que era o sofrimento da criança e a questão da morte, mas 
passei por uma experiência na instituição em que presenciei a criança desde que chegou até o 
momento de sua morte; inclusive, eu estava na hora que ela morreu. Isso pra mim foi muito 
bom...foi muito bom que eu estivesse na hora...pude entrar em contato com aquilo porque até então 
eu pensava que não ia agüentar...acho um sofrimento muito grande, mas estava ali junto e ora mim 
foi um outro passo: foi quando comecei a ver realmente outros casos. Essa experiência foi super
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nova e eu acho que tinha que passar por aquilo...tinha que ver realmente e presenciar. (Isa,
narrativa 4); 

Parece que o lidar cotidiano com a morte dessas crianças faz emergir nesses profissionais 

uma valorização maior pela vida e pelo que ela tem de mais simples. Ou seja, o câncer infantil 

desponta como sinalizador de uma existência que deve ser vivida em toda sua plenitude: 

(...) é muito complicado vivenciar a iminência de morte dessas crianças. Muita gente diz que eu 
não devia falar isso, mas eu falo. Eu devia falar sobre isso sim porque eu acho que a gente acaba
entrando em contato com uma série de coisas que se não forem faladas, vão continuar 
acontecendo e as pessoas vão continuar mantendo segredo(...) eu ia a todos os enterros e velórios 
dos pacientes que morriam, eu me envolvia e me mobilizava demais. Era importante ver a morte 
porque eu estava em contato com essa morte sem acreditar que ela existia...sentia que era uma
necessidade...eu tinha de comprovar que aquele paciente tinha morrido (...) passei por isso
durante muito tempo (...) minha escuta foi verdadeiramente desenvolvida porque eu não me 
sentia autorizada a falar e intervir, porém, para escutar eu me sentia absolutamente à vontade 
(...) eu acho que a vivência de iminência de morte ainda é complicada...na verdade eu acho que a
iminência de morte me trouxe uma urgência de viver insuportável...é isso! (Carmem, narrativa 
5);

(...) vivenciar o contexto da oncologia pediátrica e lidar com essas crianças no dia-a-dia me faz 
crescer mais como ser humano (...) aprendi a valorizar as coisas. Foi uma experiência muito 
gratificante (...) ter consciência que eu me transformei num ser humano melhor por estar 
trabalhando com essas crianças. Com certeza elas me ensinam muito...parecem gente
grande...muitas vezes, elas falam coisas tão simples e ao mesmo tempo tão profundas que nos faz 
amadurecer...me faz amadurecer e dar mais valor às coisas simples e menos valor às coisas 
supérfluas. (Dinah, narrativa 1). 

Compreendemos que vivenciar a experiência de atender crianças com câncer e poder 

compartilhar sobre isso faz com que o psicólogo entre em contato com sua angústia, suas 

inseguranças e com seus medos. Isso nos faz recordar Valle (2003) ao descrever a angústia, os 

conflitos e as ambigüidades como necessários à dialética do existir. Parece que o câncer infantil traz o 

reconhecimento de questões existenciais tais como as possibilidades de vida e de morte, uma vez que 

é inerente ao homem esta condição de ambigüidade, na qual estão presentes o viver e a possibilidade 

da morte (Pokladek, 2002): 

(...) a gente pode se deparar o tempo inteiro com possibilidades de vida e de morte...é um grande 
aprendizado que essas crianças me trazem. (Júlia, narrativa 8). 

Além disso, o câncer, como qualquer doença que representa uma manifestação humana

esclarecedora do modo de ser da pessoa num dado momento, parece ter o poder de desfazer (mesmo
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que momentaneamente) a ilusão de imortalidade, lançando o psicólogo, inexoravelmente, para sua 

condição de ser-para-a-morte, e apontando-lhe a provisoriedade da existência: 

(...) a oncologia me trouxe aprendizado em relação à própria vida porque é a morte que define a 
vida (...) parece paradoxal, mas não é. Na prática isso é muito claro. (...) a gente passa a vida 
negando que a morte existe, mas quando se tem coragem, independente de está doente ou não, de 
considerar a existência da doença ou não...a vida tem um outro sentido quando se procura pela
própria essência de cada um de nós. Os filósofos dizem que a gente só existe e só faz as coisas 
porque sabe que vai morrer. Se a gente achasse que não ia morrer, talvez não fizesse nada porque 
não tinha que pensar em tempo, em nada dessas coisas. (Ângela, narrativa 3); 

(...) sei também que aquela criança que está sorrindo naquele atendimento tranqüilo pode ter uma 
parada daqui a dois dias e isso me assusta. (Paula, narrativa 7). 

A co-existência com a criança na OP parece intensificar a experiência de auto-conhecimento

e amadurecimento pessoal e profissional: 

(...) trabalhar com oncologia me deu uma concepção de vida totalmente diferente; mudou  minhas 
prioridade, princípios, crenças, tudo. Muita coisa foi derrubada e muita coisa foi reconstruída. Na 
verdade, hoje eu me sinto uma nova mulher e muito melhor. Para eu realmente me estressar você
tem que fazer muita coisa, para eu valorizar um pequeno sofrimento você tem que faze-lo muito 
maior para que eu consiga enxergar. Então se eu for colocar na balança...me tornei uma pessoa 
muito melhor. Acho que hoje tenho muito mais experiência de vida e aprendizado do que se não 
estivesse trabalhando com isso. (Carmem, narrativa 5). 

Talvez esse amadurecimento seja despertado a partir da angústia vivenciada no cotidiano da 

OP. É a angústia que faz o ser revelar-se em seu modo mais profundo e originário, propiciando a 

abertura para uma existência mais autêntica, abrindo caminhos para o reconhecimento de si próprio e 

fazendo o ser ressurgir fortalecido mesmo quando se dá conta de suas fragilidades (Valle, 2003). 

Quanto à quarta temática, expressão de sentimentos paradoxais, notamos que na 

experiência relatada por estes psicólogos há a presença freqüente de sentimentos conflitantes, tais 

como crescimento e satisfação por ajudar sua clientela no enfrentamento de uma doença grave como

o câncer, e ao mesmo tempo, tristeza e dor pela iminência de morte e sensação de impotência

advinda deste contexto. No entanto, tais conflitos parecem ressignificados a partir da experiência de 

atendimento e do resultado do trabalho. O mais importante é poder vislumbrar os dois lados, ou seja, 
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considerar as possibilidades tanto de vida quanto de morte para, então, ter forças de continuar 

construindo sentidos para a permanência no trabalho em OP: 

(...) ao mesmo tempo em que recebia uma carga grande, também crescia muito com essa situação. 
(Dinah, narrativa 1); 

(...) viver essa experiência de atender à criança com câncer tem essa parte difícil...mas é bem
gratificante quando você vê  tanto a criança como o adulto superando aquele momento e a 
doença...é quando realmente sabemos o valor de nossa profissão. (Vitória, narrativa 2); 

(...) tem momentos muito gratificantes no trabalho com essas crianças, mas também presenciamos 
alguns momentos difíceis no tratamento, quando, por exemplo, uma delas vai a óbito ( Ângela,
narrativa 3); 

(...) diante disso tem o lado gratificante que é poder escutar, apoiar, direcionar, ajudar nessa fala; 
por outro lado, é ruim e me sinto mal...no momento que vejo o apego e o lamento do pré
adolescente é doloroso. (...) minha dor é compensada pela gratificação de poder, ao mesmo tempo, 
que eu vejo e sei que existe aquela dor, eu também posso tirar muito dessa dor...daí a dor se torna 
mais física do que emocional. Isso compensa, é isso que me faz ficar (...)eu consigo dar apoio à
família tranqüilamente, mas existe uma dor que fica, mas que dá pra ser resolvida. Cada
atendimento é uma vivência dolorosa e ao mesmo tempo, gratificante. (Paula, narrativa 7); 

(...) quando entrei na instituição tive uma perda e isso foi muito forte pra mim (...) foi difícil lidar 
com essa perda do primeiro paciente (...) trabalhamos em cima do prazer, claro que tem a dor, a 
quimioterapia, o efeito colateral, o medo, mas junto disso tem o outro lado da vida (....) minha 
grande alegria é o retorno do próprio paciente...é sentir que ele está bem, é sentir que o trabalho 
está acontecendo (Júlia, narrativa 8); 

Apesar desses sentimentos paradoxais que atravessam a experiência desses psicólogos na OP, 

parece haver um duplo movimento tal qual assinalado por Forghieri (1993), que é o de envolvimento

existencial seguido pelo distanciamento reflexivo na medida em que essa prática é desenvolvida:

(...) mas eu não me privo de fazer o máximo que posso no atendimento, nem me privo de ter apego 
a essa criança, apego enquanto ser humano. Não vou ter um apego como uma irmã, uma mãe, uma 
tia. Tenho um carinho pela criança como ser humano, inclusive é um ser humano doente. Eu não 
vou me privar disso nem deixar de olhar no olho dela... não vou deixar de escutar a dor dela...a dor 
dela jamais será a minha, mas eu tenho a minha dor ao ver aquele sofrimento. (Paula, narrativa 7); 

(...) se aquilo me toca de alguma forma posso dizer para o cliente e para a família...percebo a sua 
emoção e a sua emoção me toca(...) se aparecer uma emoção eu não vou negar, lógico que não vou 
me derreter junto do cliente, mas posso expressar o que sinto até porque estou em sintonia com ele. 
(Fátima, narrativa 6). 

Este movimento descrito por Forghieri (1993) nos faz recorrer à seguinte alusão: num

primeiro momento, o psicólogo aproxima-se da criança, fazendo-se presente e ocupando-se do 

acontecer de sua existência, e num segundo momento, há um distanciamento dessa postura com fins 
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de refletir sobre a prática realizada. Contudo, questionamos que esse movimento de aproximação-

afastamento poderia também ocorrer na ordem inversa, como é o caso de alguns relatos das 

colaboradoras dessa pesquisa. 

No tocante a quinta temática o sentido do trabalho psicológico em OP, compreendemos

que o trabalho do psicólogo só ocorre em relação. Esta premissa constitui condição si ne qua non de

todo trabalho psicológico independente de qual seja a área.

Na OP, o psicólogo funciona como uma espécie de facilitador que ajuda na explicitação do 

mundo vivencial do cliente, possibilitando-lhe a ressignificação de algo que ele não pode alterar – a 

facticidade de ser acometido por um câncer, ajudando-o a assumir sua condição existencial e a 

perceber sua responsabilidade nas escolhas realizadas (Valle, 2003, p. 90): 

(...) acho que o psicólogo é um facilitador. Nosso papel dentro da psicologia é facilitar que o 
processo aconteça para que exista essa possibilidade. (Ângela, narrativa 3). 

As reflexões de Valle sugerem que a atividade clínica psicológica em OP está relacionada, 

fundamentalmente, ao cuidado de Ser. Cuidado não somente no sentido de fazer o sujeito livrar-se da 

doença quando possível, uma vez que não é o mero esforço angustiado, mas sim, a dedicação 

(Pokladek, 2002). Entendemos que essa dedicação ocorre na medida em que o psicólogo inclina-se 

para estar-com numa atitude de abertura, acolhimento,desvelo e atenção; enfim, de preocupação com

o acontecer da criança doente. Cuidado aqui não pressupõe necessariamente cura, mas vai além dela, 

pois mesmo que o curar não seja possível, o cuidado ainda o é:

(...) a cura não é o mais importante, embora em alguns casos seja possível, mas o cuidar de si 
mesmo, o reaprender ou o reinventar da vida, o permitir ser cuidado por uma equipe, o contribuir
para alguma mudança é desafiador... isso sim que é motivador para a gente. (Ângela, narrativa 3). 

Portanto, de um modo geral, podemos entender, de acordo com Heidegger(1995), que cura é 

sinônimo de cuidado, pois na medida em que cuidamos do Ser, tal atitude por si só poderá levar à 
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cura; ou seja, para o autor, a possibilidade de cuidado e dedicação à vida deve ser concebida como

cura no sentido originário, ontológico. 

A respeito de como estes profissionais percebem seu próprio trabalho na OP, a maioria relata 

que este é de natureza árdua e ao mesmo tempo gratificante, exigindo sensibilidade, abertura e 

capacidade de escuta, atitudes coerentes com o discurso, dentre outras coisas. Além disso, representa 

a possibilidade de se repensar sobre a morte e a vida: 

(...) o psicólogo é um mediador (...) uma coisa que eu aprendi e que a própria graduação ensina é 
de que a gente não está ali para convencer ninguém. Você está ali para se ruma luz e fazer com que
o outro encontre o seu caminho e tome suas decisões. O paciente vai ter o direito de morrer, se ele 
quiser (...) a gente tem que ser aquilo que prega e levar isso para nossa vida e para o nosso dia-a-
dia porque o que a gente propõe é o que a gente faz. É algo que faz parte da minha vida(..) eu gosto
muito desse trabalho, mas não é fácil. Você tem que ter muita sensibilidade para trabalhar. (Dinah, 
narrativa 1); 

(...) então é bem gratificante (...) apesar de não estar diretamente e totalmente com as crianças, eu 
acho que o meu trabalho é essencial. (Isa, narrativa 4); 

(...) aí tem pessoas que dizem: mas trabalhar com oncologia deve ser muito nostálgico, talvez até 
trágico e mórbido. Talvez o fato da morte ser associada ao câncer nos dê, a princípio, essa idéia, 
mas na verdade ele nos faz necessariamente pensar sobre a morte. E pensar sobre a morte é pensar 
na vida (...) eu não vejo a oncologia como uma coisa mórbida, nada disso! Acho que é uma riqueza 
de experiências, de oportunidade, não de pena ou de ficar assim com os pacientes: “ah eles estão
sofrendo e eu tenho que estar ali segurando a mão deles”. Não acho que passa por aí. É um desafio 
de buscar. A maioria das pessoas que vêm aqui, a gente consegue atender e assistir de alguma
forma. (Ângela, narrativa 3); 

(...) ser psicóloga na oncologia pediátrica é...eu me sinto um ouvido ambulante, uma pessoa que 
permite a fala seja ela de que ordem for...a fala em si pelo verbal, pelo toque, pelo brincar que é a 
comunicação maior que temos com a criança e os pais (...) o sentido do meu trabalho é de 
permissão, de aparecer não eu, mas o doente. A sensação que eu tenho é que em cada enfermaria 
que entro eu tenho a possibilidade de fazer ressurgir aquele sujeitinho ali totalmente assujeitado. 
(...) o sentido que eu dou ao meu trabalho é de poder sentar e escutar o que o paciente tem para me 
dizer nem que não seja por palavras e muitas vezes, é só isso. É só escutar...não digo uma palavra,
não faço uma colocação, só escuto e permitir isso eu acho fantástico. Acho que o trabalho em
oncologia pediátrica tem que ser feito e continuado. É duro (...) tem trabalhos muito mais simples, 
agradáveis e lights, muito mais leves...mas nunca gostei de coisas muito fáceis, entendeu? Acho que 
vale a pena, hoje eu posso dizer que vale a pena.  (Carmem, narrativa 5); 

(...) o sentido do meu trabalho com essas crianças é de realização profissional, é o que eu sempre 
quis (...) eu entendi que queria psicologia hospitalar com o paciente oncológico (...) aceitar o
convite da instituição para trabalhar aqui é uma realização profissional e estar no hospital me 
gratifica muito. (Paula, narrativa 7); 
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(...) o meu grande aprendizado pessoal nesse trabalho de oncologia pediátrica é de poder olhar 
também para minha vida (...) o sentido desse trabalho com essas crianças é minha energia para
estar produzindo o trabalho que faz parte da minha vida.(Júlia, narrativa 8); 

(...) vejo que meu trabalho é fundamental... o mínimo que eu faço pelos pacientes é muito (...) o 
sentido do meu trabalho é assim: parece que ando um passo para frente e dez para trás porque a 
gente sempre esbarra numa coisa e a coisa não sai 100%, mas esse passinho que dou para frente 
também significa muito para a família, para a equipe e para quem está recebendo. Tenho certeza 
que é fundamental (...) então pra mim é gratificante poder estar vivendo experiências que eu não 
tinha e não tenho em outros setores. (Amanda, narrativa 9); 

(...) ser psicóloga nessa situação como em qualquer doença que envolve sofrimento ou 
procedimento invasivo, não é muito fácil não. A partir do momento que você sabe que seu trabalho 
faz bem aos outros e para quem está recebendo, aí se torna mais ameno. (Fátima, narrativa 6). 

O sentido deste trabalho também abrange a importância do reconhecimento profissional 

tanto por parte da equipe, quanto por parte dos pacientes e familiares, bem como, a certeza de 

contribuição para o alívio da dor e a constatação da realização profissional: 

(...) você começa a trabalhar e tem realmente um sentido porque você é requisitada. Você se sente
útil naquele ambiente, você é requisitada pelos pais, pela equipe, pelos médicos e pelo próprio 
paciente. Muitas vezes já aconteceu do paciente pedir para o psicólogo ir lá, coisa que não é muito 
comum (...) eu acho que quando o trabalho começa realmente a fluir coma criança, é bem mais 
fácil e o retorno é mais rápido. Você está vendo seu trabalho funcionar. Pelo desenho vemos o que 
elas estão conseguindo detectar e o que você está fazendo ali. Eu acho que é bem mais rápido. (Isa, 
narrativa 4); 

(...) é muito bom exercer esse trabalho porque sem isso a criança passaria pelo tratamento até mais 
angustiada e pesada...e aquilo tudo seria mais difícil do que já é. Sei disso e acredito na minha 
profissão, mas por outro lado é doloroso. É doloroso quando vejo aquela criança sendo mutilada e 
tão maltratada pelo tratamento, mesmo a gente sabendo que ela precisa fazer aquele tratamento 
(...) o sentido do meu trabalho com essas crianças é de realização profissional. (Paula, narrativa 
7);

(...) acho uma coisa maravilhosa o trabalho do psicólogo. A gente vem numa conquista pelo 
respeito do que é psicologia. Vamos mostrando nosso trabalho e na medida em que ele vai 
acontecendo, sinto que a psicologia tem o seu lugar respeitado. As pessoas sabem do trabalho que
eu faço na instituição, sinto isso na minha equipe. (Júlia, narrativa 8); 

(...) em boa parte de algumas etapas do tratamento a gente se volta muito mais para a família e 
para o cuidador oficial que normalmente é a mãe (...)a psicologia vai fazer um movimento um 
pouco diferente ao oferecer um lugar diferente do habitual, ao indagar:“como você está se
sentindo diante de tudo isso?”(...)oportunizar essa pessoa viver e falar sobre isso é o papel 
principal da psicologia. A partir daí é que se pode ver as possíveis ajudas. (Ângela, narrativa 3); 

(...) o sentido desse trabalho pra mim é um aprendizado muito grande de vida, muito grande
mesmo, principalmente porque eu tenho uma família cercada de pessoas com câncer (Vitória, 
narrativa 2). 
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A respeito de como esse trabalho é realizado, algumas modalidades de atendimento

foram citadas, tais como os grupos de apoio e o atendimento individual. E em relação aos 

recursos utilizados foram citados desenhos: 

(...) o trabalho com a criança não difere do trabalho com adultos no sentido do papel do psicólogo, 
o que vai diferenciar é a forma como vai ser abordado (Ângela, narrativa 3); 

(...) tem várias formas de se trabalhar como no desenho, no grupo de apoio.(Isa, narrativa 4); 

Ao nosso ver, o sentido de ser psicólogo que cuida de crianças com câncer encontra-se 

claramente ilustrado na narrativa abaixo: 

(...) o sentido do meu trabalho é o dinamismo de estarmos aprendendo com o ser humano, esteja ele
doente ou não; e possibilitando descobertas e quem sabe, mudanças. Eu acho que na busca desse 
contato profissional, criança e família, devemos estar sempre olhando para esse crescimento que 
termina sendo nosso também. Todo encontro do tipo terapêutico aponta para esse crescimento 
mútuo. (Ângela, narrativa 3).

Entretanto, sabemos que os sentidos de ser psicólogo em OP vão além de nossa compreensão,

uma vez que o homem é um ser-no-mundo, é verbo, é ação, é existência, é movimento, é fluidez. É 

no mundo que o homem sai do si mesmo e lança-se para fora de modo a ultrapassar as situações 

imediatas, ou seja, o mundo é o palco da existência do homem, onde ele vive e atribui 

sentidos.(Pokladek,2002).Daí a impossibilidade de contemplarmos os sentidos desse movimento de 

ser em sua totalidade, uma vez que a plenitude do ser está na presença, que é o vivido, a experiência. 

Ser psicólogo em OP é um modo se ser-no-mundo que envolve a própria fluidez da 

existencialidade e todas as suas vicissitudes. É algo que vai além da técnica enquanto exploração ou 

especulação da ação humana, pois é algo que não visa a mera instauração de comportamentos.

Portanto, faz-se necessário entender a técnica como téchné16 no sentido terapêutico, ou seja, enquanto 

possibilidade de desvelamento, deixando que a produção da ação humana se dê ao seu modo (Feijoo, 

2002).

16  Técnica vem do grego Téchné que significa arte, habilidade, artesanato (Webster, 1974) citado por 
Morato (1999). No sentido da clínica psicológica, a  técnica deve ser entendida  como modo de 
desvelamento.
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Recordamos Rogers (1975) ao enfatizar a necessidade de algumas atitudes facilitadoras do 

trabalho psicoterapêutico, tais como empatia, disponibilidade, abertura, respeito, autenticidade, 

preparo emocional, compreensão, dentre outras, como sendo fundamentais e constituindo um dos 

pilares de sustentação do trabalho clínico.  Isso é fundamental para que o outro se mostre no seu 

modo de existir e de se relacionar com o mundo:

(...) quando as mães têm o primeiro contato comigo, elas falam: “para você a gente pode dizer 
tudo, né?” sinto muito forte a questão da confiança e falo do sigilo. Isso é muito forte para eles.
Eles me dizem: para você eu posso dizer tudo. Eu sinto que eles têm esse olhar: “a psicóloga vai 
me compreender sempre, aqui vou encontrar essa fonte de compreensão”. (Júlia, narrativa 8).

Com isso, vale ressaltar que o trabalho psicológico requer, antes de tudo, confiança por parte 

da clientela. Além disso, é um trabalho atravessado pelas contingências institucionais e pela 

necessidade de incluir a assistência e apoio a equipe:

(...) não podemos esquecer que trabalhar em instituição é respeitar regras estabelecidas por ela. 
(Ângela, narrativa 3); 

(...) dentro das normas da instituição e do convívio com os pacientes e familiares na hora que temos 
determinado problema, seja com o voluntário ou entre os profissionais, o nosso papel é muito 
importante. Temos a habilidade de poder ajudar de uma forma absolutamente clara e neutra.(Júlia, 
narrativa 8). 

Na temática que envolve maternidade e suas implicações na OP, compreendemos haver 

uma possível identificação entre a maternidade ou a sua possibilidade como elemento de interferência 

que pode dificultar ou até mesmo impedir (temporariamente) o atendimento à criança com câncer 

dada as especificidades do evento. Algumas psicólogas relatam que este evento favorece o 

surgimento de fantasias e identificações com os pacientes; ou seja, pensar em engravidar ou estar 

grávida é algo que sofre influências do contexto de morte e sofrimento da OP, algo que não condiz 

com a celebração da vida que ocorre com o nascimento de um filho. Além disso, o fato de 

acompanhar uma criança com câncer e seus familiares nesse momento parece intensificar o canal de 

identificações entre pacientes, familiares e o próprio psicólogo. Isso pode gerar um certo incômodo

devido à dificuldade de separar o que é próprio da gravidez e de seus conteúdos, daquilo que é 
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próprio do câncer infantil e de seus familiares. Em outras palavras, o psicólogo experimenta

dificuldades em assumir uma postura de distanciamento. Isso nos faz recordar uma discussão anterior 

acerca do movimento aproximação–afastamento descrito por Forghieri (1993). Questionamos a 

ordem desse movimento e salientamos ainda que tal proposta não foi observada em muitos relatos 

aqui descritos. Ou seja, algumas psicólogas mantêm uma certa dificuldade em realizar o movimento

de afastamento, sobretudo no que concerne a temática maternidade e suas implicações em OP. 

(...) mas tem caso que eu não consigo atender até porque estou naquela idade de querer ser mãe,
então, quando eu chego e vejo realmente um bebê de seis ou sete meses com câncer, com um tumor 
grande...para mim bate de frente, eu não consigo. Para lidar com essa situação, tem que fazer 
terapia fora. (Vitória, narrativa 2); 

(...) aquele momento quando fui mãe eu vi que queria dar um tempo...só agora estou trabalhando e 
dando suporte às crianças também. (...) para ser mãe e trabalhar com crianças que têm câncer tem 
que separar bem, separar na terapia e no dia-a-dia. Mas eu acho que existe uma diferença. Penso 
que quando comecei a trabalhar, eu não tinha filho...quando você passa a ser mãe, parece que 
desperta uma sensibilidade maior em relação à criança, no meu caso foi assim...você sabe melhor o 
que é estar no lugar de uma mãe. Então, eu tinha que diferenciar bem, sabendo que era aquela mãe
e que não era meu filho...mas com a maternidade você toma mais consciência do que uma mãe 
pode estar sentindo. Quando você não é mãe, não tem essa consciência, pelo menos no meu caso.
Quando eu não era mãe não tinha consciência do que era a relação mãe e filho (...) quando eu 
trabalhava no hospital, principalmente no momento da minha gravidez, eu ia sempre visitar a 
neonatologia, os bebês que tinham acabado de nascer. Aquilo dali já me trazia uma outra 
sensação. Ao mesmo tempo em que tinha pessoas doentes e morrendo, tinham pessoas nascendo. 
Aquilo era muito bom pra mim. (Dinah, narrativa 1). 

(...) não dá para desconsiderar uma realidade pessoal no momento que estamos planejando 
filhos...eu acho que existe uma barreira assim...é algo que não me impele de exerce, mas eu noto 
que eu me mobilizo mais, entende? Existe uma relação mais emocional mesmo da minha parte. O 
tempo inteiro a gente como profissional é emoção também...mas quando você tem um projeto
pessoal que tem a ver com isso, eu acho que isso interfere um pouco. (Ângela, narrativa 3); 

(...) muitas vezes quando eu ia começar a atender via também meu filho e isso se estendia...acho 
que não me trabalhei direito para poder começar a atender e isso é fundamental (...) agora estou 
mais madura, muito mais trabalhada para poder atender crianças sem aquela coisa: o que eu vou 
encontrar? Hoje está fluindo mais. Eu atendo sem essa de ficar pensando o que vou dizer, não fico
mais imaginando: será que é da idade do meu filho e eu não vou conseguir atender? Eu tenho 
muitas dificuldades com crianças na idade dos meus filhos...aí vem essa questão de comparações 
que é mais complicado para mim do que para outras psicólogas que não têm filhos. Acho que na 
minha cabeça é isso...as psicólogas falam que não e dizem: mesmo se eu tivesse filhos não sei se
iria comparar. Talvez elas estivessem mais preparadas para aquilo. Tem que ter um preparo, uma 
formação e uma terapia que lhe deixe mais preparada para o atendimento. (Isa, narrativa 4). 

As experiências de desconforto e mal-estar diante de momentos críticos como esses parecem

serem ressignificadas a partir de um afastamento temporário da OP seguido pelo distanciamento e 
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reflexão sobre o evento e suas relações com a prática. Daí é que surge a necessidade de cuidados para 

consigo em favor de um atendimento de qualidade e da saúde emocional do próprio psicólogo, uma

vez que o trabalho em OP pressupõe, primeiramente, que este profissional esteja bem consigo 

mesmo, tal como ilustra uma das narrativas: 

(...) você tem realmente que estar bem para poder estar se doando, principalmente na oncologia 
pediátrica, porque é um sofrimento muito grande. (Isa, narrativa 4); 

Diante disso é que emerge a temática que chamamos de recursos necessários ao cuidado de 

si e do outro. Esta temática refere-se ao reconhecimento da necessidade de se recorrer a recursos de 

cuidado de si, tais como psicoterapia, supervisão técnica, atividades sócio-culturais (lazer, pintura, 

esporte), atividades espirituais (religião, credo), estreitamento de vínculos afetivos (convívio familiar

e com amigos) discussão constante com a equipe, dentre outros, para poder cuidar melhor do outro, 

ou seja, dessa criança doente e de seus familiares. Além disso, referem estes recursos como sendo 

uma forma de atenuar a angústia que perpassa o cotidiano de trabalho, constituindo também,

elemento indispensável para a ressignificação e desenvolvimento de um saber-fazer psicológico mais

comprometido e eficaz: 

(...) temos que ter esse trabalho. Não dá para trabalhar sem se trabalhar. (Paula, narrativa 7).

(...) procuro sair e levar meus conteúdos para minha terapia. Nós psicólogos precisamos ter um 
suporte terapêutico, fazer nossa terapia, saber dividir as coisas...mas também procurar sair, ir à 
praia, entrar em contato com a natureza, fazer exercícios corporais, fazer trabalhos também com 
outros pacientes que tragam vida, estar com nossa família...então tem que equilibrar e se cuidar
(...) talvez outros profissionais não sintam tanto, mas eu tenho essa consciência e ao meu ver, eu
preciso disso (...) em qualquer área de atuação do psicólogo tem que ter consciência de que é 
preciso fazer terapia. Tem que fazer terapia e trabalhar com a mente , com o corpo...ter esse 
suporte e saber o momento de atuar. (Dinah, narrativa 1);

(...) Estou fora da terapia, mas procuro me cuidar e sempre fazer alguma coisa que me dê algum 
prazer. Atualmente estou voltada para a pintura que é uma forma de extravasar (...) a pintura é uma 
coisa que está me deixando mais leve e é uma forma que tenho de externar as preocupações. 
(Amanda, narrativa 9); 

(...) Para lidar com essa situação tem que fazer terapia fora (...) eu me cuido fazendo terapia...o 
trabalho pessoal que atualmente estou em falta comigo mesma, mas estou querendo voltar
novamente. (Vitória, narrativa 2); 
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(...) a análise é uma forma que tenho de cuidar da minha cabeça, mas tem as atividades de lazer, 
minha ginástica, meu trabalho também que dá uma aliviada, apesar de trabalhar com pacientes em 
fase final (...) a análise pra mim é o ponto principal (...) mas eu tinha que me cuidar para continuar...
não era só fazer, mas continuar! É difícil. (Carmem, narrativa 5); 

(...) eu me cuido fazendo terapia. Sempre fiz porque acho essencial até pela questão da oncologia. 
Costumo dizer que a gente não trabalha com a inteligência do outro, mas com a emoção e o 
sentimento. Do mesmo jeito que podemos ajudar esse outro; também podemos detonar com ele, com 
sua emoção (...) me cuido fazendo terapia e supervisão, mas tem momentos que a gente pára. (Júlia, 
narrativa 8); 

(...) a psicoterapia e o trabalho individual serve para você ter uma compreensão maior de si mesmo.
Essas duas seriam as principais formas que tenho de me cuidar. As o cuidado com a gente não pode 
se fixar só nessas duas coisas porque abrange outras, como por exemplo, o meu próprio lazer, as 
relações com minha família... são coisas assim que eu considero cuidado também. Em geral quando 
falamos de cuidador, também incluímos isso porque é importante. Eu tenho esse cuidado de ficar 
mais atenta ao cuidado como um todo, desde a alimentação à atividade física que são coisas que a 
gente não pode deixar de buscar. (Ângela, narrativa 3); 

(...) quanto a me cuidar eu deixo muito a desejar (...) quando cheguei em Natal comecei a terapia com 
outra profissional... mas eu vejo como necessidade e às vezes eu sinto como se eu deixasse pra lá, 
algo do tipo: eu consigo me cuidar, vou me cuidando devagarinho. (Isa, narrativa 4); 

(...) depois do atendimento vem alguma emoção e levo para meu trabalho pessoal ou divido com os 
colegas. Eu me cuido fazendo psicoterapia sempre, além de lazer, festa, amigos e deixando que as 
pessoas cuidem de mim também. (Fátima, narrativa 6). 

De um modo geral os recursos de cuidado podem ser entendidos como via facilitadora e 

mantenedora do trabalho psicológico em OP, sendo que a psicoterapia se destaca como o recurso 

citado como mais importante, pois é através dela que o psicólogo cuida de si e adquire 

autoconhecimento necessário ao cuidado do outro. A negligência de cuidado para consigo foi tido 

como algo que exerce influência direta na produtividade do trabalho, na qualidade dos atendimentos

prestados e ainda, na vida pessoal: 

(...) eu me cuido fazendo análise. Acho que a análise é o que me faz suportar isso, sem ela vai haver
muita contra-transferência, muita identificação, muito distanciamento e até o medo de encontrar com 
o paciente. Isso existia quando eu não fazia o meu apoio e trabalho pessoal. (Paula, narrativa 7); 

(...) mas a terapia é uma questão que você tem que conseguir, é uma peneirinha...se não fica aquela 
coisa de você não conseguir trabalhar direito porque se sente sufocada por tanta coisa. Acho que 
outras terapias como ginástica e lazer acabam influenciando. Não é só ficar no trabalho, temos que 
tentar  separar um pouco. (Isa, narrativa 4). 

(...) fiz terapia e isso me deu uma sustentação maior a nível emocional (...) fiz terapia por muito tempo 
e parei. Sinto que quando eu paro até meu nível de produção cai porque você fica mais fragilizada. É
um trabalho que exige muito e você tem que estar bem...quando eu estava fazendo terapia era uma 
coisa que ajudava 100% porque chega uma hora que você não tem a quem recorrer ou a quem falar.
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As pessoas têm uma outra realidade diferente da sua e você acaba sendo uma pessoa para dar
suporte às outras e se você não ta bem como a coisa funciona?(Amanda, narrativa 9). 

Compreendemos que estes recursos de cuidado de si funcionam como elementos

propiciadores de expressão, de bem-estar e de sustentação/equilíbrio que capacitam o psicólogo a 

exercer sua profissão de maneira ética e socialmente comprometida. Além disso, são recursos que os 

remetem necessariamente à busca pela vida como forma de re-encontrar equilíbrio para lidar com a 

morte em seu cotidiano de trabalho: 

(...) eu gosto muito desse trabalho, mas não é fácil. Você tem que ter muita sensibilidade para 
trabalhar e ao mesmo tempo, eu necessito muito trabalhar com a vida...é quando eu faço meu 
trabalho no consultório. Acho que isso me equilibra bastante (...) se estiver trabalhando só com a 
morte tem que trabalhar com outro contexto que você trabalhe com a vida também. (Dinah, 
narrativa 1).

Essa temática nos faz lembrar que o homem é um ser-no-mundo cuidando do Ser (Heidegger, 

1995). Tomando emprestado a ontologia heideggeriana, compreendemos que cuidado no sentido 

psicológico quer dizer ocupar-se da existência através de uma escuta atenta e sensível: 

(...) nesse espaço de fala você tem que ter disponibilidade para escutar...é uma escuta terapêutica 
que vai estar atenta não só ao discurso, mas àquilo que está querendo ser dito e não se consegue 
dizer, daí o surgimento do sintoma. Oferecer esse espaço é uma coisa importantíssima. (Ângela,
narrativa 3). 

Tal escuta pode ser tida como clínica na medida em que busca atender a uma demanda de 

sofrimento e mal-estar trazida pelo cliente. Escutar clinicamente é permitir que o espaço do outro não 

seja invadido, e que eu não me apodere de sua fala, ou seja, é compreender o mundo do outro em seu 

próprio sistema de referências, mantendo a tensão da angústia e a possibilidade de ressignificação da 

existência. Se ninguém se dispuser a ouvir, teremos uma mera disputa para dominar o ouvido do 

outro. Não é disso que padece o mundo de hoje? Falta de tempo, de interesse em ouvir, de 

disponibilidade interior para acolher o que vem do outro? São muitas conversas impessoais e 

simultâneas, onde cada um tenta falar de si, sem encontrar eco ou acolhida. O que o outro quer é ser 

ouvido para entender melhor a si mesmo. Eis aí o desafio da psicologia. 

124



No tocante à temática fé e religiosidade como recursos de enfrentamento do câncer

infantil, percebemos que estes foram mencionados por todos os entrevistados como um fenômeno

que é muito recorrente na oncologia, podendo servir de âncora e sustentáculo para o paciente e seus 

familiares no decorrer do tratamento. É através do exercício da espiritualidade que o ser humano

atribui sentido a sua existência. Segundo Valle (2004) a fé e a espiritualidade podem vir a preencher 

o vazio explicativo para a doença que se instala, para  morte que se aproxima ou que já aconteceu. 

A dimensão espiritual é respeitada e trabalhada pelos psicólogos, conforme a necessidade de 

cada caso.: 

(...) a questão da religiosidade e da espiritualidade é muito forte no RN (...) isso é muito forte e bom 
em determinados aspectos porque a família entrega a Deus e ao médico (...) esse pode ser um 
aspecto muito bom e positivo sob determinado aspecto de dar suporte para essa família agüentar o 
tranco que não é fácil...mas há também o medo de que a família fique só na religiosidade e deixe de 
fazer o tratamento, aí quando volta já não tem jeito. (Fátima, narrativa 6); 

(...) a religiosidade e espiritualidade são muito bem-vindas. O paciente que recorre à religiosidade 
e à fé tem mais sucesso no tratamento porque tem mais paz e confiança, então ele se permite 
participar mais do tratamento e não se fecha nem se deprime o tanto quanto os outros que não 
recorrem a isso. É muito difícil e raro ter um paciente oncológico ou um familiar da criança que 
não recorra à religiosidade. Em algum momento ele parte para recorrer porque precisa desse 
grande outro, desse suporte que é extremamente necessário. Então eu acho que tudo que traga 
espiritualidade é muito bem vindo e ajuda muito ao paciente. (Paula, narrativa 7); 

(...) quanto à espiritualidade e religiosidade no contexto da oncologia pediátrica, eu acho muito 
importante (...) não importa a religião que a pessoa tenha, mas sim o desenvolvimento espiritual já 
que somos seres espirituais (...) então respeito bastante isso. (Dinah, narrativa 1); 

(...) quanto à religiosidade e espiritualidade eu acho importante qualquer que seja a religião. Para 
a  pessoa que tem câncer eu acho importante porque ela mantém essa fé seja como for. É uma coisa 
que não podemos interferir, a não ser que seja uma coisa que esteja prejudicando, como é o caso 
das testemunhas de Jeová que dão o maior problema por causa de sangue (...) se a pessoa pedir a 
gente acha que é muito importante para ela até porque é daí que vem a forma dela ver a morte, de 
ver como está sendo seu sofrimento, e muitos se acham culpados por alguma coisa. (Vitória,
narrativa 2); 

(...) então eu respeito a religiosidade que é uma âncora fortíssima e muito  importante na doença. 
As pessoas se agarram mesmo e muitas vezes se sustentam através disso, se você retirar ela vai 
embora. (Carmem, narrativa 5); 

(...) tem pais que são protestantes, umbandistas, espíritas, católicos...nós precisamos ampliar o 
nosso conhecimento o máximo que pudermos. Sei um pouco de cada uma. Então, eu vou
trabalhando isso dentro do que meu paciente me traz dentro de sua realidade. Acho que isso para o 
paciente terminal é fundamental. Precisamos ter essa grande abertura enquanto terapeuta para 
acolher o outro. Com o paciente terminal precisamos ter essa abertura para entrar na crença dele 
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naquele momento. Por exemplo, as experiências que já tive com as crianças fora de possibilidades 
terapêuticas...às vezes elas falam da morte e outras vezes não. Mas a gente sente que elas sabem e
esse conteúdo vem através de perguntas como: “tia  a senhora acha que o céu existe?” nisso ele 
está falando dessa possibilidade. Um deles já me disse: “acho que os anjos são crianças de Deus”. 
E aí eu entro nisso e trabalho esse conteúdo. A gente precisa ser muito aberto... nosso papel ali é 
acolher o outro. (Júlia, narrativa 8); 

(...) considerar essa dimensão é necessário. A maior parte de nossa clientela traz constantemente 
questões dessa natureza... algumas  pessoas porque já tem essa prática, outras descobrem neste 
momento e outros porque precisam defender-se do medo. Aí temos que ter cuidado para não 
confundir religiosidade com barganha, fase muito comum após o diagnóstico de câncer. As pessoas 
que se voltam para espiritualidade, independente do seu estado ou da fase do tratamento, têm uma 
vantagem, uma arma a mais no enfrentamento de problemas porque faz parte desse equilíbrio. 
(Ângela, narrativa 3); 

(...) quanto à questão da espiritualidade e da religiosidade vejo que isso muitas vezes é o que 
sustenta a família. Tem gente que não gosta muito, mas eu particularmente só acho que ajuda 
desde que não seja aquela coisa fanática que a pessoa só veja aquilo e pense daquela forma...até
um certo nível entre razão, emoção e espiritualidade eu acho que é bom.a pessoa precisa acreditar
em alguma coisa quando entra no hospital. Percebo pela minha experiência de oito anos que as 
pessoas que não acreditam em nada, que negam  a Deus e dizem: “Deus não existe e acabou”, têm 
muito mais dificuldade para suportar que uma pessoa espiritualizada. (Amanda, narrativa 9); 

(...) eu acho que a religiosidade e a espiritualidade estão muito presentes na oncologia pediátrica.
Eu vejo não pelo lado da equipe, mas pelo lado familiar, do lado do paciente e da família, e você 
acaba tendo que respeitar mesmo que tenha uma religião diferente. Eu acho que tem que participar 
daquilo e respeitar porque é uma coisa tão importante para eles que acaba fazendo parte da 
terapia e lês vão sempre recorrer a isso. (Isa, narrativa 4). 

Segundo Valle (2004), o apoio espiritual não pode ser proposto sem que o profissional de 

saúde se abra ao ser em sofrimento, demonstre compreensão e consideração a ele. É na compreensão

da angústia do outro que o psicólogo pode ser autêntico com sua clientela. 

Ao buscar compreender como a dimensão espiritual é experienciada pelo psicólogo em OP, 

vemos que há o reconhecimento da existência e da necessidade de uma força superior enquanto 

suporte de auxílio no desenvolvimento do trabalho: 

(...) acho que a gente não trabalha sozinha e aí é minha crença pessoal. Na verdade temos todo um 
referencial teórico e vivencial. Tive meus mestres de universidade, da literatura, da supervisão e eu
acho que é todo um suporte, mas tem uma coisa espiritual e isso faz parte também do meu trabalho 
sentir esse amparo, essa condução...somos instrumentos de uma força maior e na hora que meu 
paciente traz a religiosidade dele, a gente vai trabalhar isso dentro de cada caso; mas tem que ter
essa abertura e dependendo do momento entrar nisso para trazer a paz que o outro precisa ter 
naquele momento. (Júlia, narrativa 8); 

(...) em relação à espiritualidade e religiosidade em oncologia é algo muito comum, inclusive é um 
tema que está sempre nos congressos. Eu acho que quando falamos de morte, do fim da vida e de
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terminalidade, é incrível como não conseguimos separar da questão da espiritualidade. Quando o
físico já não está mais respondendo da mesma forma como respondia, sobra o que? O que resta
nesse ser que ainda está vivo? Então a questão do espírito é uma dimensão inegável, não descarto 
de forma alguma, faz parte e é uma das dimensões do ser humano, embora algumas pessoas não 
queiram falar sobre isso. Como todas as dimensões, ela precisa ser exercitada. O nosso físico 
precisa ser exercitado para sobreviver. Nosso aspecto intelectual também precisa porque  não se 
pode atrofiar-se; nosso aspecto emocional precisa ser exercitado e o espiritual não é diferente. 
Acredito muito nesses quatro aspectos. Quanto mais equilibrados estão os quatro, mais 
harmoniosos vamos estar conosco mesmo. É algo dinâmico. Tem que estar o tempo inteiro 
alimentando esses quatro aspectos da forma que a gente souber. É necessário! Eu sempre 
considero e respeito porque cada um tem sua religião e independente de religião, cada um tem sua
forma de viver o lado espiritual.(Ângela, narrativa 3). 

A dimensão espiritual parece fazer parte do modo-de-ser psicólogo em OP, tendo em vista 

sua considerável relevância e íntima relação com outras dimensões da vida, tais como a dimensão

intelectual, física e emocional. Além disso, o reconhecimento de uma força superior parece servir 

como uma espécie de saber complementar que auxilia na prática desenvolvida. 

Quanto à temática que versa sobre a necessidade de uma equipe de trabalho integrada,

destacamos que tal item foi citado de forma unânime, porém é uma experiência considerada 

complicada, porém necessária e relevante para o desenvolvimento do trabalho e para o bem-estar da 

clientela. As dificuldades experimentadas no que tange à falta de comunicação entre os membros da 

equipe constituem um verdadeiro empecilho para que o trabalho aconteça de modo interdisiciplinar. 

Além disso, a escassez de comunicação pode dificultar para que os profissionais reconheçam os 

limites do seu espaço de atuação, contribuindo para o desfazer do trabalho já empreendido pelos 

demais membros da equipe:

(...) o trabalho em equipe é difícil. Hoje quem entrar pega a coisa mais fácil, mas antigamente todo 
mundo era muito individualista. As pessoas sofriam e sentiam, mas queriam fazer muita coisa só e 
eu acho que o trabalho não funcionava. Hoje eu não vejo como sendo ideal. Tem muita coisa que
podia ser feita de outra forma, mas esbarra nas dificuldades institucionais. Nenhum funcionário de 
lá é exclusivo do setor e isso já cria uma certa dificuldade porque fica difícil de estabelecer um 
vínculo e de ter uma equipe que fale a mesma linguagem e que perceba o trabalho da mesma forma 
(...) mas isso acontece e acho que o trabalho é difícil porque falta diálogo e comunicação (...) então 
às vezes o trabalho é passado para a gente da seguinte forma: “agora já falei que talvez a menina
fosse morrer, então agora você termina. Eu acho difícil, muito difícil (..)então eu acho que se
tivermos um trabalho estruturado e uma equipe bem estruturada todo mundo passa por esse 
processo de uma forma mais fácil. (Amanda, narrativa 9); 
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(...) a experiência de trabalho com a equipe é muito pouca e muito boa. Nunca tive problema... 
lógico que às vezes tem problema com médicos principalmente, mas a equipe em si é muito boa.
Eles solicitam, a gente dá retorno e eles dão o retorno para gente (...) pra mim é ótimo, é essencial. 
Tem que ter senão você não consegue e acaba fazendo um trabalho isolado. (Isa, narrativa 4); 

(...) em relação ao trabalho em equipe, no geral, a gente não tem muitos problemas não.Claro que
convivência sempre tem problemas...na instituição a gente vai conviver com um monte de gente
diferente, com formas de pensar diferente e claro que atrito faz parte. Mas no geral, em termos de 
equipe, eu acho que a gente tem crescido muito nesse trabalho (...) então essa linguagem
semelhante e o limite da equipe é muito importante. Cada um tem uma contribuição e tem um 
limite. Saber disso faz o trabalho da equipe realmente acontecer não de forma multidisciplinar, mas 
de forma interdisciplinar que é o que todo mundo busca. Não é fácil (...) quando tem muita gente 
trabalhando corre esse risco de ultrapassar um pouco, de invadir ou  deixar algo em aberto nas 
diferentes áreas. (Ângela, narrativa 3);

(...) acho que a psicologia tem um lugar muito especial. Sinto essa coesão na equipe. Tem as 
dificuldades e diferenças, mas é uma equipe que a cada dia vai amadurecendo mais. Eu destacaria 
como ponto fundamental o respeito pelo trabalho de cada um. (Júlia, narrativa 8); 

(...) a experiência de trabalho com a equipe é dolorosa (Carmem, narrativa 5); 

(...) minha experiência de trabalho em equipe aqui na instituição é muito saudável. Temos sempre
mesas redondas para discutir com a enfermagem, com os médicos e com todos os profissionais que
acompanham os pacientes da radioterapia e quimioterapia, do tratamento clínico e da pediatria. 
Discutimos tudo com todos. O pessoal do raio-x costuma ouvir nossa orientação e pedir o nosso 
retorno. (Paula, narrativa 7); 

(...) o trabalho em equipe aqui é muito bom. O trabalho interdisciplinar aqui funciona  (...) então 
conseguimos ter esse trabalho muito bom, tem retorno. Eu atendo o paciente, o médico encaminha 
e eu vou lá depois dar um retorno para ele ou vive-versa. Se eu mando o paciente para algum
médico, depois ele me liga e diz: eu atendi fulano de tal. Você que mandou. A gente consegue fazer
isso. (Vitória, narrativa 2). 

Diante disso, vemos a importância de não estar sozinha no trabalho de OP: 

(...) nós não podemos trabalhar sozinhos. (Dinah, narrativa 1); 

 (...) Acho que a gente não trabalha sozinha e aí é minha crença pessoal. (Júlia, narrativa 8); 

   (...) a gente sempre trabalha em conjunto. (Vitória, narrativa 2); 

(...) é fundamental uma equipe bem entrosada, falando a mesma língua e não desfazendo o que 
você acabou de fazer. (Carmem, narrativa 5); 

Isso coincide com o que Bromberg (2000) assinala acerca da dor. Para ela, quando a dor não 

é compartilhada parece doer mais. Daí a necessidade de se criar e manter um espaço de contato com

os colegas da equipe de trabalho como forma de garantir um espaço de trocas e de ressignificação das 

experiências conforme foi discutido na temática sobre os recursos de cuidados de si. 
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(...) tenho o apoio da equipe onde a gente conversa, discute e pode falar um com o outro dessa 
angústia de não estar conseguindo e ao mesmo tempo, tem também nossas impotências diante do 
paciente e da questão propriamente psicológica que eu posso discutir com minhas colegas aquele 
caso por algum momento ou motivo que eu considere não está escutando ou percebendo bem. O 
que você acha daquilo? Me dá uma luz e aí já melhora o atendimento. (...) a formação é 
extremamente importante para o psicólogo assim como o trabalho pessoal, sobretudo, quando ele 
lida com uma criança oncológica que tem o risco de morte iminente. (Paula, narrativa 7). 

A questão do reconhecimento profissional por parte da equipe de saúde parece estar atrelada 

ao fato de que é exigido que o psicólogo mostre primeiramente seu trabalho como pré-requisito de 

eficácia e seriedade. Isto nos faz lembrar dos mitos e preconceitos geralmente associados ao trabalho 

psicológico que giram em torno de considerá-lo como algo inócuo, supérfluo. Mas em se tratando de 

uma doença grave, que na maioria das vezes é experienciada como morte, as concepções parecem

mudar um pouco. Embora haja o reconhecimento do trabalho do psicólogo, a figura do médico ainda 

é vista como difícil, uma vez que este tende a supervalorizar as questões do corpo em detrimento do 

psíquico, e isto tem implicações no trabalho da equipe: 

(...) ainda se tem a concepção de que curando o corpo você cura a mente (...) o médico é sempre
uma novela mexicana (...) a forma que eu encontrei para chegar perto da equipe não foi mostrando 
meu trabalho com o paciente, foi escutando a equipe. (Carmem, narrativa 5); 

(...) trabalhar com médico é muito difícil, mas aos poucos você vai conquistando espaço...porque o
médico tem a visão do corpo...já que a formação acadêmica contribui para que eles tenham a visão 
só da parte fisiológica. Mas eu consegui pelo menos ter o respeito e a contribuição deles em 
relação ao trabalho da psicologia aqui. (Dinah, narrativa 1). 

Se por um lado o médico é visto como profissional resistente ao trabalho do psicólogo, por 

outro lado, o médico parece ser um dos profissionais mais fragilizados diante da sua impossibilidade

de curar e/ou evitar que os pacientes morram, sugerindo, portanto, a necessidade de compreensão e 

apoio:

(...) no momento que a gente atua com a criança temos também que apoiar a equipe porque tem o 
apego e a questão emocional, além de que muitos profissionais têm medo por serem humanos e por 
tratar de uma criança. Isso acaba de uma forma ou de outra fazendo com que a equipe se 
identifique e sofra. A equipe não tem como escapar disso e acaba sofrendo, principalmente quando 
vêem a criança machucada e mutilada. Isso dói muito. O médico chora e muitas vezes o psicólogo
dá o ombro e a mão a esse médico porque ele fez o possível...é muito doloroso ver aquele maltrato 
físico e o óbito (...) o psicólogo acaba dando mais apoio aos colegas de outras profissões do que
recebendo deles. (Paula, narrativa 7); 

129



(...) há um desgaste muito grande na equipe. Os médicos, muitas vezes, não colocam, mas você 
percebe que eles se desestruturaram naquele momento, só que muitas vezes eles não admitem... 
“não...está tudo bem.” Mas você vê que não está. (Dinah, narrativa 1). 

E por fim, a temática: percepções sobre a formação do psicólogo, que se refere às 

repercussões do processo de formação acadêmica no cotidiano de trabalho. As psicólogas fazem uma

avaliação desse quesito, apontam suas lacunas e sugerem novos avanços: 

(...) minha formação tem muitas falhas. Tive que correr atrás de outras coisas depois que me formei
e ainda tenho outras para arrumar, mas a gente está sempre se formando, tem que buscar! A gente 
não tem muita opção aqui em termos de pós-graduação, mestrado ou até mesmo especialização, 
que têm sido restritos e repetitivos. A gente ainda tem ainda que caminhar muito. (Ângela,
narrativa 3); 

(...) eu acho a formação da universidade péssima e fora dela cada um tem que buscar e aí tem 
pessoas que não buscam e fazem grandes besteiras, denigrem a nossa profissão nos outros 
hospitais (...) então temos que ter consciência de que a universidade realmente não prepara. 
(Vitória, narrativa 2); 

(...) a pesquisa e a formação do psicólogo que trabalha em oncologia pediátrica é essencial porque 
é um trabalho altamente diferenciado daquela criança que você atende na escola, no consultório ou 
em outra ocasião... aquela criança está precisando e a escuta é diferenciada (Paula, narrativa 7); 

(...) em relação à formação do psicólogo que trabalha nessa área, acho que tem que ter um suporte
muito grande... tem que ter consciência de que são crianças especiais, que elas já têm uma 
fragilidade e uma condição física diferenciada. (Dinah, narrativa 1); 

(...) a formação do psicólogo que trabalha na oncologia pediátrica deveria ser existencial-
humanista porque é uma compreensão do ser humano muito mais contextualizada e real... não vejo 
outra forma.(Fátima, narrativa 6); 

(...) a pesquisa e a formação são fundamentais para o psicólogo (...) acho que pouco se tem feito em 
relação a isso. (Carmem, narrativa 5); 

(...) em relação à capacitação profissional eu acho que a gente deveria ter o direito...temos o 
direito,mas deveríamos lutar mais para fazer alguma coisa voltada para a área que escolhemos.
Muita coisa passa e embora as pessoas não queiram admitir, acho que passa mesmo pela 
acomodação. Quando você está fazendo seu trabalho e tem algum resultado, aí você pensa: “eu
vou sair daqui e fazer alguma coisa a mais, mas vou arriscar perder o trabalho por conta disso?” 
Essas coisas a gente só vai adquirindo com a maturidade  mesmo quando você vê o que quer de 
fato. (Amanda, narrativa 9) 

De um modo geral as narrativas apontam a formação do psicólogo como insuficiente e 

repleta de lacunas. E em se tratando, mais especificamente, do profissional que trabalha em OP, há 

uma indicação para que este inclua constantemente em sua formação, pesquisas, leituras, 
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especializações e conhecimentos específicos que fundamentem melhor a sua prática, orientem suas 

intervenções e indiquem novas possibilidades: 

(...) então, é necessário especialização, leitura e pesquisa contínua (...) não se deveria atender uma 
criança, muito menos uma criança portadora de câncer sem uma formação específica...a pessoa se 
perde e sofre (Paula, narrativa 7); 

(...) a pesquisa e a formação do psicólogo que trabalha nessa área são fundamentais (...) minha 
história não seria um exemplo porque não fiz a formação...fui atendendo através de minha 
experiência no trabalho de leituras, estudo e toda uma experiência que eu tinha de psicologia 
infantil. (Júlia, narrativa 8). 

Contudo, a necessidade e a importância de uma formação mais direcionada esbarra em

dificuldades institucionais: 

(...) acho fundamental a questão da formação e da pesquisa para o psicólogo que atua nessa área, 
tem que fazer isso mesmo. Infelizmente aqui no hospital temos essa deficiência porque a gente não
tem tempo para investir e trabalha nove horas por dia, e aí, ou você estuda, ou você trabalha. E 
como o hospital precisa, não vai me liberar para fazer um mestrado, uma especialização ou uma 
pós-graduação. (Amanda, narrativa 9). 

Além disso, é necessário que haja o reconhecimento de não-saber absoluto como forma

de tornar o aprendizado contínuo e dar sentido ao trabalho desenvolvido: 

(...) minha formação acadêmica mesmo teve uma falha muito grande. Quando terminou o curso 
fiquei perdida por não ter definido uma linha teórica que iria nortear a minha prática no hospital. 
Tive que correr atrás (...) até passei um período com a ilusão de que eu sabia, foi horrível. Depois a
gente descobre que não sabe, mas vaia trás de alguma coisa e fica com aquela certeza que nunca 
vai saber totalmente...isso é bom porque precisamos estar sempre buscando aprender (....) o sentido 
do meu trabalho é o dinamismo de estarmos sempre aprendendo com o ser humano, esteja ele 
doente ou não. (Ângela, narrativa 3). 

A discussão dessa temática nos faz pensar na relevância desse estudo na medida em que 

nos remetemos a algumas falas que explicitam os significados do trabalho de pesquisa: 

(...) eu acho que a pesquisa só vem a enriquecer esse trabalho que a gente desenvolve. Temos 
poucas pesquisas em cima desse cuidador e isso é essencial. Qual o perfil desse terapeuta que está 
trabalhando com câncer? Como ele se cuida? Como ele chegou até esse trabalho? Que cuidados 
ele tem? Acho que a gente precisa saber disso também, e ver dentro de um resultado desses que 
necessidades a gente tem e o que pode surgir a partir disso. Como podemos nos especializar e 
trabalhar mais? Nesse campo tem muitas pessoas com interesse, mas a pesquisa não é todo mundo 
que quer. Eu acho fundamental e muito interessante embora não tenha esse movimento de entrar 
na pesquisa, mas eu acho que tem que acontecer porque é com as pesquisas que podemos avaliar 
as coisas que podem surgir. (Júlia, narrativa 8); 
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(...) vou esperar o resultado. (Ângela, narrativa 3); 

(...) eu acho essa pesquisa interessante até para melhorar questões que a gente não consegue 
enxergar no dia-a-dia e é até uma junção dos profissionais de Natal,que são poucos e raros aqueles
específicos nessa área. Acho super interessante, pesquisa é sempre bem-vinda. Diante da pesquisa
você consegue ver realmente o que está deficiente e o que não está. É muito bom. (Isa, narrativa 4). 

Essas narrativas apontam para algumas das possibilidades de contribuição dessa pesquisa, 

dentre elas: a instrumentalização do saber-fazer psicológico em OP; o entendimento do quotidiano do 

câncer infantil com suas múltiplas possibilidades; a emergência de novas possibilidades de 

articulação teórico-prática, dentre outras. Neste sentido, acreditamos que esta discussão não se 

encerra aqui com a exploração das temáticas propostas. Ao contrário, está apenas começando e 

assemelha-se a uma lagarta no casulo em fase de transição para tornar-se borboleta. 

Ao nosso ver, tal discussão representou um momento de diálogo efetivo entre nossos dados e 

a perspectiva teórico-metodológica, despertando dúvidas, suscitando inúmeros questionamentos e 

nos fazendo pensar em como transformar essa pesquisa em possibilidade concreta de intervenção 

institucional e é claro, no seu aprofundamento em um futuro Doutorado. Com isso, abre-se um

horizonte repleto de possibilidades, no qual é possível pensar: ser-no-mundo enquanto psicólogo que 

“cuida” de uma criança com câncer, significa, antes de tudo, ter a capacidade de abertura ao que é 

novo, surpreendente, e ao mesmo tempo, antigo e histórico: a finitude humana. Estar aberto a 

possibilidade imanente de morte de uma criança é tarefa árdua, porém possível e impulsionadora de 

um aprendizado contínuo. Tarefa que nos ajuda a exercitar o que temos de mais humano: nossa 

capacidade de se inclinar verdadeiramente ao outro que sofre, chora, compadece, ama, vive...assim

como nós!
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7. As cenas na visão do diretor, mas...e você, o que achou de tudo isso? 

Abertura de horizontes para novas criações...eis o significado de todo final que exige a arte de 

recomeçar e de construir por nós mesmos...mas e você, o que achou de tudo isso?
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7. Considerações Finais 

Fazer pesquisa em fenomenologia é poder experienciar o conhecimento de forma

interligada à nossa vida, mesmo sabendo que em pleno século XXI, o desejo da objetividade 

está em seu apogeu. Para nós, não interessa propor verdade absoluta, mas possibilidade de 

conhecimento. E mesmo sabendo que uma pesquisa consolida uma compreensão e um olhar 

mais sistemático e prolongado, sabemos que uma compreensão nunca é definitiva. Ao contrário, 

é sempre inacabada e possibilita uma pluridimensionalidade de interpretações, uma vez que a 

compreensão do que é manifesto ocorre por intermédio da vivência do pesquisador e do seu 

universo de significações (Pokladek, 2002). 

Não podemos fazer pesquisa científica sem que sejamos afetados nas relações que 

estabelecemos com o mundo e com os outros, pois é a partir dessa intersubjetividade que 

atribuímos sentidos ao existir. Sem o fator humano, corremos o risco de cair na superficialidade, 

de nos ausentar do compromisso de ultrapassar o irrefletido, e ainda, de imprimir nossas 

próprias marcas em favor de humaniz-a-ção da ciência.

Ao nosso ver, o significado da pesquisa reside na singularidade, na capacidade de 

desocultar o sentido das coisas em sua maneira única de ser. Talvez o maior empobrecimento

deste século seja a reprodução em massa, o desfalecimento da criação e o empobrecimento de 

sentidos.

Acreditamos que a singularidade dessa pesquisa reside na possibilidade de se refletir sobre 

como é ser psicólogo em OP. Experiência marcada, fundamentalmente, pelo desejo de movimentar-

se e de aproximar-se da criança no intuito de amenizar o sofrimento.  Ao nosso ver, tal experiência 

assemelha-se a um caleidoscópio que vai se transfigurando, deixando entrever novas e mais ricas 

possibilidades de superação e de ressignificação.
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Nesse sentido, essa pesquisa representou um projeto inicial que se propôs desvelar a 

necessidade do psicólogo voltar sua atenção e atitude aos fundamentos onde repousam os 

conhecimentos que respaldam seu saber-fazer na qualidade de profissional da saúde.

Ressaltamos que o paradoxo sofrimento-satisfação enquanto sinalizador de uma vivência 

permeada pela angústia de morte; ou seja, o psicólogo lida com o sofrimento, ao mesmo tempo em

que sofre com ele. Contudo, esse sofrimento é compensado pela certeza de que este apesar de ser um

trabalho difícil, é possível. Na verdade, o psicólogo vai desenvolvendo uma certa maturidade, ao 

mesmo tempo em que começa a adquirir uma compreensão maior em relação à vida e a morte. Tais 

considerações coincidem com as idéias de Santos (2002) ao se referir à sua prática como psicóloga 

num serviço de oncologia pediátrica de Recife-PE. 

Conflitar-se com a impoderabilidade e com a insegurança é doloroso. Contudo, não 

podemos esquecer que o conflito constitui o combustível da vida. A ilusão da onipotência 

parece ser necessária até um certo ponto, mas deve ser calcada na realidade e não apenas 

cristalizada enquanto ilusão. Exemplo disso é a certeza da morte e a luta que travamos contra a 

mesma. Ser psicólogo é estar na tensão, ou seja, é posicionar-se na confrontação com o 

imponderável, na angústia do não-saber. A condição mais trágica do humano é a sua 

incompletude e é essa condição ontológica que nos lança em nossa eterna e incessante busca 

pelo sentido da existência. 

O que nos estimula, portanto, a romper silêncios e a comunicar sobre a oncologia pediátrica é 

o fato de acreditarmos que essas reflexões poderão servir de alerta e alento aos profissionais da área a 

fim de que possam re-pensar e re-inventar suas práxis. Com isso, queremos dizer que ser psicólogo 

em OP não é apenas confrontar-se com o imponderável ou enxergar a doença apenas como sinônimo

de morte e sofrimento, é também enxergar a própria dialética do existir como via que resgata a vida 

que há em cada um de nós. Nas palavras dos próprios entrevistados, trabalhar com câncer infantil traz 
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novas perspectivas e visões de mundo, fazendo do psicólogo uma pessoa mais humana e sensível às 

necessidades alheias. 

Sendo assim, compreendemos que o câncer, sobretudo ocorrido em crianças, tem o poder de 

tocar bem fundo na alma humana e de desfazer a ilusão de imortalidade nutrida no mundo

contemporâneo; repercutindo também, na forma como esses profissionais conduzem sua existência 

no mundo. Nesse estudo, a experiência de co-existência psicólogo-criança com câncer é sinônimo de 

lição de vida e aprendizado, cujas recompensas poderiam ser: auto-conhecimento, busca de 

equilíbrio, maior flexibilidade nas relações com os outros, amadurecimento psíquico, urgência em

viver, visão otimista da vida e sua valorização.

Com isso, compreendemos que ser psicólogo na oncologia pediátrica pode ter sido algo 

ocorrido ao acaso, mas a permanência neste trabalho torna-se uma escolha que vai adquirindo 

caráter prioritário, cujo sentido de gratificação vai se desvelando ao longo do trabalho, 

sobretudo a partir dos momentos em que o psicólogo enxerga os resultados de suas intervenções 

e é reconhecido pela criança, familiares e equipe de saúde. 

Pensamos que ser psicólogo, independente da área de atuação é uma maneira particular 

que escolhemos para ser cidadãos. É um projeto que será delimitado pela sociedade, pela 

história e pela cultura, e enfim, por nós enquanto seres-no-mundo. Ser psicólogo nos diz um

pouco de nosso desejo particular, mas também, de um lugar e função social, uma vez que a 

psicologia se refere ao coletivo, mesmo que a prática se resuma a uma única pessoa.

Não nascemos psicólogos, mas tornamo-nos psicólogos. Esta é, portanto, uma posição 

subjetiva configurada e redesenhada pela nossa própria existência. Somos psicólogos, acima de 

tudo, por livre escolha e também porque as pessoas precisam se construir com saúde, enquanto 

sujeitos de si e do mundo. Ter saúde é obter o equilíbrio necessário nesse mundo, é promover e 
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multiplicar a condição de bem-estar consigo e com os outros. Eis aí um dos maiores desafios da 

Psicologia, principalmente diante da facticidade de uma doença grave como o câncer. 

Para nós, a compreensão de ser psicólogo inicia-se com a construção da humanidade e 

da ciência. A psicologia é um instrumento de facilitação que permite a compreensão da 

construção do homem sócio-cultural.Compete-nos, portanto, construir interseção e dar conta de 

nossa inserção sócio-cultural com princípios de cidadania e com um olhar para o futuro. Estes 

princípios serão contemplados se utilizados em nossa práxis juntamente com a ética. É preciso, 

antes de tudo, praticar a psicologia com respeito ao outro.

Acreditamos que a discussão em torno da experiência de ser psicólogo em Oncologia 

Pediátrica e conseqüentemente, da prática clínica desenvolvida nesta área, poderá facilitar uma

teorização mais pertinente da realidade, já que a teoria é a expressão da prática, e vice-versa.

Ainda neste âmbito, a pesquisa sugere o cuidado enquanto elemento central do fazer 

clínico psicológico nesta área de intervenção, ou seja, como dispositivo-mestre de auxílio que 

conduz o psicólogo a delimitar sua atuação e reconhecer seus limites frente à angústia 

existencial presente em suas vivências cotidianas, sobretudo aquelas relacionadas à iminência de 

morte de crianças assistidas. Cuidar é, antes de tudo, estar-junto-com-o-outro no sentido de 

desvelo perante a existência, podendo conduzir à cura (Heidegger, 1995). 

Todavia, as considerações dessa dissertação não se encerram nessas linhas. Levantamos

algumas temáticas de reflexão sobre como é ser psicólogo em Oncologia Pediátrica e abrimos uma

fenda para que outros questionamentos e contribuições possam ser acrescidos, e nesse delineamento

irmos ao encontro de novas possibilidades para a compreensão desta temática. Talvez até mesmo

alguns tipos específicos de conhecimentos e de procedimentos tenham ficado fora dessa discussão, 

ou ainda, não tenham sido elucidados ou detalhados. Contudo, o importante é que iniciamos uma

caminhada em busca de novas articulações, abrindo espaço para o surgimento de novas pesquisas, 

que possam contribuir, dentre outras coisas, para a melhoria da qualidade da atenção psicológica às 
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crianças com câncer e seus familiares, para a instrumentalização do saber-fazer clínico psicológico, 

para subsidiar reflexões acerca da formação em Psicologia, bem como para auxiliar na 

implementação de ações no âmbito teórico-prático. Parafraseando Pokladek (2002), esperamos que 

esta pesquisa nos desperte das possíveis anestesias que temos recebido do mundo e que possamos

lutar para torná-lo mais ético, mais digno e mais humano.
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Narrativa 1- Dinah 

Ser psicóloga de crianças com câncer... não é fácil! Tanto é que hoje eu trabalho mais com adulto do 

que com criança porque é algo que mobiliza bastante. É muito difícil trabalhar com crianças...O adulto

tem consciência porquê precisa tomar uma medicação, tem consciência da doença e de sua gravidade...de 

certa forma ele já teve uma experiência de vida. A criança não sabe o porquê de estar ali... tem que ser

manipulada através de intervenções como ser  furada e tomar medicamento todos os dias. A criança tem

suas limitações como não poder brincar e ir para a escola...então ela passa por uma série de limitações e 

transformações na vida...ela vê que os irmãos e os amiguinhos não passaram por isso e não entende o 

porquê...ela pensa assim: "por que eu mereço isso? O que eu fiz pra merecer isso? é um castigo?". Você

vê a fragilidade e a inocência da criança... é um momento onde ela  merece ter toda a liberdade do 

mundo, todo o carinho e tranqüilidade... e nesse momento ela tem que estar sofrendo pela doença e

efeitos da medicação...eu não sei lhe dizer o que é pior...se é o próprio câncer ou os efeitos colaterais da 

quimioterapia. Você vê aquelas criaturinhas tão frágeis ali é muito difícil! Eu trabalhei cinco anos com

crianças que têm câncer. Depois, decidi trabalhar apenas com adultos porque eu também tenho que 

reconhecer o meu limite. Aquele momento quando fui mãe eu vi que queria dar um tempo... só agora 

estou trabalhando e dando suporte às crianças também...agora é mais fácil  porque a criança expressa 

bem o que ela está sentindo e o adulto tende, muitas vezes, a ter um mecanismo de defesa mais forte...a

criança não...principalmente através de desenhos, contos de fada, histórias, técnica mandala e material

projetivo. Através dessa técnica eu consegui fazer um trabalho muito bom num hospital infantil... porque

realmente é um retrato do inconsciente no momento que você produz. Esse trabalho obteve uma resposta 

muito boa. Não é um mandala comum como se faz... como se conhece. É uma técnica onde se identifica 

o momento daquela criança e muitos materiais inconscientes são expressos.

Para ser mãe e trabalhar com crianças que têm câncer tem que separar bem...separar na terapia e no

dia-a-dia...mas eu acho que existe uma diferença...penso que quando comecei a trabalhar, eu não tinha

filho...quando você passa a ser mãe, parece que desperta uma sensibilidade maior em relação à criança. 

No meu caso foi assim...você sabe melhor o que é estar no lugar de uma mãe. Então eu tinha que 

diferenciar bem... sabendo que era aquela mãe e que não era o meu filho....mas com a maternidade você 

toma mais consciência do que uma mãe pode estar sentindo. Quando você não é mãe, não tem essa

consciência...pelo menos no meu caso... quando eu não era mãe não tinha consciência do que era a

relação mãe e filho. 

Minha inserção na oncologia pediátrica se deu através do estágio com pacientes terminais e da 

psicologia transpessoal, que tem o foco no processo morte e renascimento. Desde a  vida intra-uterina já 

existe o processo de morte e renascimento. Nós trabalhamos muito a questão da morte em si e da 

espiritualidade...não em questão de crenças religiosas, mas de crescimento. Uma das condições do

estágio era trabalhar na clínica com pacientes terminais...consegui o estágio no hospital infantil. Nos 
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demais hospitais já existiam alguns psicólogos com seus estagiários e não tinha abertura. Uma

oncologista se interessou pelo meu trabalho. Na época, a orientadora conseguiu e nós nos inserimos na 

oncologia pediátrica. Naquele momento eu não tinha intenção de trabalhar nisso, apenas na clínica. Não 

tinha intenção de trabalhar em hospital, nem com paciente terminal...mas comecei. Foi um pouco difícil 

no início porque não era minha intenção...mas ao mesmo tempo em que recebia uma carga grande,

também crescia e  aprendia muito com essa situação. Aprendi a valorizar outras coisas. Foi uma

experiência muito gratificante! E lá dentro fui desenvolvendo esse trabalho com a técnica de pintura. Nós 

recebemos doações de alguns professores para começar a trabalhar porque era um material caro...e

fizemos esse trabalho no hospital infantil. Eu fui me interessando cada vez mais...O trabalho com a 

criança oncológica despertou minha sensibilidade de querer ajudá-las. Quando terminou o estágio, 

prontifiquei-me a fazer um trabalho voluntário. Algumas coisas me chamaram atenção e eu me interessei 

e desenvolvi uma pesquisa. Fiz essa pesquisa só que ainda não divulguei...esse material está 

catalogado...é sobre as condições ambientais dessas crianças...tudo que eu estava suspeitando se 

confirmou quando eu fazia a pesquisa...e eu fui ficando... depois fui contratada pelo hospital. Fiquei lá

mais um tempo até quando saí... porque era serviço prestado e houve problema financeiro no hospital...

os funcionários que estavam de serviço prestado iam ser demitidos...aí eu saí...foi quando uma médica

me chamou para fazer parte da equipe dela. E aí eu já entrei por outra vertente, a do transplante, que vai 

ser implantado num hospital aqui de Natal. Aí fui para Curitiba e fiz um estágio com pacientes

transplantados de medula óssea... que já é outra realidade. Estou aqui e no hospital, mas tenho minha

clínica e meu consultório. 

Vivenciar o contexto da oncologia pediátrica e  lidar com essas crianças no dia-a-dia me faz crescer 

mais como ser humano. Eu gosto muito desse trabalho, mas não é fácil...você tem que ter muita

sensibilidade para trabalhar...e ao mesmo tempo, eu necessito muito trabalhar com a vida...é quando eu

faço esse trabalho no consultório...acho que isso me equilibra bastante. Aprendi a lidar com isso. Não 

posso absorver tudo o que está acontecendo porque é uma carga muito grande. As pessoas,

energeticamente falando, estão muito fragilizadas... precisam de energia...e eu tenho que saber separar 

isso. No momento que estou com o paciente... com certeza estou me doando, dando o melhor de mim...o

que posso fazer por ele...dando aquele suporte à mãe...mas eu também preciso trabalhar com a 

vida...tenho outros trabalhos que me compensam esse momento... eu acho que você lidar só com a

morte...só com a morte...é bastante desgastante! 

Com o tempo você vai se adaptando ao vivenciar a iminência de morte dessas crianças...você 

vai sabendo lidar melhor com aquela situação...já não vai absorvendo tanto e vai levando... eu diria que 

não como algo comum porque você vê algumas vezes o paciente morrer em suas mãos...muitas vezes vê 

toda a equipe tentando salvar o paciente... e vê aquela família se desestruturando naquele momento...tem

que dá suporte e passar para a família: "seu filho faleceu ou seu esposo faleceu". Isso daí é algo bastante

desgastante, mas é...vamos dizer assim... eu aprendi a lidar melhor com essa situação...no momento  eu 
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consigo lidar muito bem, dar suporte à família, à equipe e aos médicos....mas também tenho consciência 

de que naquele momento tenho que sair dali e procurar algo que me dê vida...procurar sair e levar meus

conteúdos para minha terapia... nós psicólogos precisamos ter um suporte terapêutico...fazer nossa 

terapia...saber dividir as coisas...mas também procurar sair, ir à praia, entrar em contato com a natureza, 

fazer exercícios corporais...fazer trabalhos também com outros pacientes que tragam vida...estar com

nossa família...então, tem que equilibrar e se cuidar. Trabalhar com pacientes terminais realmente o 

desgaste é bem maior...pelo menos pra mim! Talvez outros profissionais não sintam tanto, mas eu tenho 

essa consciência... ao meu ver, eu preciso disso. 

Eu amo o que eu faço...só que com certeza eu não posso negar...eu amo muito mais o meu trabalho

no consultório, na clínica... lá eu uso outras técnicas que estou  acostumada a usar... você tá vendo aqui a 

estrutura física...isso aqui não é um consultório psicológico, é um consultório médico... você começa a 

fazer um trabalho com o paciente que vem às vezes de mês em mês...e outra vez você começa a trabalhar 

e ele não está mais porque já se foi...não é o mesmo trabalho que eu faço na clínica...eu gosto muito mais

de trabalhar no consultório e na clínica do que trabalhar aqui. 

Falar da minha experiência é gostoso...ter consciência que eu me transformei num ser humano

melhor por estar trabalhando com essas crianças...com certeza elas me ensinam muito...parece gente

grande...muitas vezes elas falam coisas tão simples e ao mesmo tempo tão profundas que nos faz 

amadurecer...me fez amadurecer...dar mais valor às coisas simples e menos valor a coisas supérfluas. 

Em relação à formação do psicólogo que trabalha nessa área...acho que tem que ter um suporte muito

grande....tem que ter consciência de que são crianças especiais...que elas já têm uma fragilidade e uma

condição física diferenciada...Em qualquer área de atuação do psicólogo tem que ter consciência de que é 

preciso fazer terapia...tem que fazer terapia e  trabalhar com a mente, com o corpo....ter esse suporte e 

saber o momento de atuar...Eu estava lendo uma reportagem há pouco tempo que fala que algumas

instituições dos EUA só permitiam que um profissional trabalhasse na área de pacientes terminais no 

máximo por seis anos...e aí, ele teria que dá um tempo...e se quisesse podia trabalhar em outra

área...realmente é preciso! se você estiver trabalhando só com a morte, tem que trabalhar com outro 

contexto que você trabalhe com a vida também...quando eu trabalhava no hospital infantil, 

principalmente no momento da minha gravidez, eu ia sempre visitar a neonatologia...os bebês que 

tinham acabado de nascer....aquilo dali já me trazia uma outra sensação....ao mesmo tempo em que 

tinham pessoas doentes e morrendo...tinha pessoas nascendo...aquilo era muito bom pra mim!

A gente tem que ter consciência de que o câncer hoje não é sinônimo de morte, principalmente o 

câncer infantil...a gente sabe que o câncer tem de 75% a 90% de cura em si...todos os anos, temos a festa

de crianças curadas...muitos já estão casados e com filhos e isso é bastante gratificante! 

Acho a pesquisa bastante importante....só que as pessoas têm que ter um visão mais holística...o

próprio trabalho acadêmico faz com que isso aconteça...isso foi uma dificuldade pra mim...tem que ter

uma visão mais abrangente...olhar mesmo as condições ambientais e emocionais dessas crianças. O
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câncer é uma doença multifatorial que não se tem uma causa exata ainda hoje. Existem vários fatores que

contribuem para o surgimento do câncer....eu sempre observei o contexto dessa criança... eu acho que na 

pesquisa vemos as coisas em muita profundidade, mas não vemos o todo...eu acredito que isso já 

condiciona o resultado de certa forma.

Trabalhar com médico é muito difícil...mas aos poucos, você vai conquistando espaço... porque o

médico tem a visão do corpo. A criança se expressa muito através da pintura, dos contos. O 

adulto...quando não usa tanto de seus mecanismos de defesa, consegue fazer muito bem, a ponte entre o

adoecer e a vida, principalmente nos últimos cinco anos que antecedem a doença....isso é fundamental

pelo menos para o meu trabalho...e levar essa questão para os médicos é um tanto quanto difícil, já que a 

formação acadêmica contribui para que eles tenham a visão só da parte fisiológica...mas eu consegui

pelo menos ter o respeito e a contribuição deles em relação ao trabalho da psicologia aqui. Eu faço um

trabalho de entrevista com o paciente quando ele chega e no decorrer do tratamento...tem alguns 

encontros e de acordo com a necessidade, dou o suporte à família que está mais próxima...muitas vezes a

família se desgasta mais que o próprio paciente. Faço o trabalho de feedback com a equipe médica para 

alguns pacientes que acho interessante e também cobro muito deles a situação real de cada 

paciente...aqueles que eu acredito que têm uma relação maior entre a questão emocional e a questão 

psicológica, eu sempre dou um feedback. Faço um trabalho de suporte com a equipe de enfermagem

porque é a equipe que mais se desgasta...o médico passa cinco ou dez minutos com o paciente 

transcrevendo, passando receitas e olhando os exames...muitas vezes nem olha nos olhos do paciente. E a 

equipe de enfermagem é que passa um ano...dez anos semanalmente ali com o paciente... Percebo 

também que por ser uma clínica de oncologia, as pessoas se mobilizam mais desde a recepção à todas as 

pessoas. Por exemplo, às vezes o paciente vem pra ser medicado e não tem vaga no hospital do SUS...e 

ele corre para a clínica que ele está sendo tratado como aconteceu há quinze dias atrás e o paciente 

morreu aqui. Então assim, há um desgaste muito grande na equipe. Os médicos, muitas vezes não 

colocam, mas você percebe que eles se desestruturaram naquele momento; só que muitas vezes eles não

admitem... "não...está tudo bem". Mas você vê que não está bem....mas ele tem que até como um

mecanismo de defesa, manter aquela postura...então eu faço um trabalho com os funcionários. 

Eu atendo em média cinco, oito ou dez pacientes por dia. Faço as entrevistas. Dois dias na semana

são reservados para aqueles que eu acho necessário ter um suporte maior...dou suporte à família, chamo

os familiares. Quinzenalmente nós temos o grupo de apoio ao paciente coordenado por mim e pela

assistente social....agora nós estamos convidando alguns médicos pra participar....isso faz com que eles 

vejam a importância do trabalho em equipe e que nós não podemos trabalhar sozinhos. É de quinze em

quinze dias nós temos a reunião com a equipe de enfermagem. De quinze em quinze dias fazemos um

trabalho por equipes, como as equipes de faturamento, recepção, arquivo e telefonia... então eu faço um

trabalho com eles em grupo...também vamos montar e começar a reunião do grupo de apoio aos

familiares porque eles têm muitas dúvidas e não podem expressá-las na frente do paciente...faço também
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um trabalho de acompanhamento no óbito com os familiares mais próximos....na hora do óbito se o 

paciente estiver aqui fazendo quimioterapia ou em algum hospital internado, eles me chamam. Temos

uma ponte com um hospital que vai ser o local de transplante de medula; quando o paciente está lá, o

médico chega e diz: "o paciente tal está um pouco deprimido". E aí eu vou acompanhar.

Quanto à espiritualidade e religiosidade no contexto da oncologia pediátrica, eu acho muito

importante. Dentro da perspectiva da psicologia transpessoal, vemos muito a questão da espiritualidade e 

do crescimento pessoal...não importa a religião que a pessoa tenha, mas  sim o desenvolvimento

espiritual já que também somos seres espirituais...temos um corpo e uma ligação com o divino, que é 

base para esse crescimento enquanto pessoa. Então, respeito bastante isso...como eu faço com meus

clientes no consultório... independente da religião, que suporte espiritual ele tem? em que ele crê? como

isso faz com que ele cresça e se torne melhor? que tipo de crença ele tem, é na natureza ou em Deus?

Vemos muito isso nos pacientes terminais...principalmente em relação às mães que estão acompanhando

essas crianças....elas fazem promessas e muitas vezes independente da religião levam as crianças para 

curas espirituais....a postura do terapeuta deve ser de respeitar e observar até que ponto o paciente está se 

entregando a essa crença e se isso está prejudicando ou não o tratamento médico. Temos que ver se essa 

crença dá um apoio e um suporte para que a mãe tenha mais força nesse momento e se isso tá sendo bom

ou não....então você deve observar e dar apoio nesse momento respeitando a religião que a pessoa 

tenha....eu não vejo como algo prejudicial desde que a pessoa não caia na alienação: "eu vou 

simplesmente entregar a Deus!", ou então "isso é um pecado, é fruto de um pecado, meu filho está 

pagando". É claro que você tem que ir clarificando isso para mãe que não é por aí...respeitando sempre a 

religião, seja o católico, o evangélico ou o espírita. Eu percebo que as pessoas espíritas aceitam mais a 

condição....os evangélicos demonstram uma fé maior, mas também têm uma limitação maior em relação 

a essa questão de castigo...ou então precisa tomar sangue e não pode tomar porque "isso é um

pecado"...então nisso tem que intervir. Outra questão também difícil de atuar é quando se trata de

amputação de órgãos. Muitas vezes, os pais não aceitam e os médicos colocam de um lado que tem que 

fazer a amputação, e os pais colocam de outro que não tem que fazer amputação....o psicólogo é um

mediador nessa situação. Uma coisa que eu aprendi e que a própria graduação nos ensina é que a gente

não estar ali pra convencer ninguém....você estar ali pra ser uma luz e fazer com que o outro encontre seu

caminho e tome suas decisões. O paciente vai ter o direito até de morrer se ele quiser....mas no caso da 

oncologia pediátrica, não é a criança que vai tomar uma decisão, mas o pai. Por exemplo, uma vez

aconteceu de uma criança de dois anos que estava com um tumor na perna e os médicos queriam que a 

mãe assinasse o consentimento para a criança amputar a perna....a mãe disse que não amputaria e os

médicos queriam que eu convencesse a mãe a assinar....eu disse não! que não iria convencer, mas que 

iria conversar e tentar perceber a necessidade dela e o porquê dela não estar consentindo se essa seria a

única alternativa médica....na transpessoal, a gente aprende muito, a respeitar a intuição de cada 

um...essa mãe dizia firmemente que não amputaria a perna da filha e não foi feita a cirurgia...não teve 
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quem convencesse ela e três meses depois, o tumor tinha desaparecido com a medicação....e eu fiquei

agradecendo a Deus...se eu tivesse deixado me levar pela pressão médica naquele momento....foi muito

difícil isso...eu disse não...que teria que respeitar essa mãe. E realmente ela tinha a verdade com ela, 

tinha a razão e seguiu a intuição do coração dela....e realmente o tumor desapareceu e a perna da criança 

não foi amputada. Isso foi mais uma lição! 

Falar do meu trabalho pra mim é normal...uma outra questão da transpessoal é que a gente tem

que ser aquilo que prega...ou a gente leva para nossa vida e para o nosso dia-a-dia...porque o que a gente 

propõe é o que a gente faz. É algo que faz parte da minha vida... é natural falar sobre isso, é gratificante, 

é bom...eu gosto muito, amo muito meu trabalho. Se eu tivesse que começar a fazer, eu faria tudo de

novo, não me arrependo em nenhum momento.

O que às vezes eu fico chateada é a exploração que fazem em cima da criança com câncer...a 

auto-piedade. Elas não precisam de pena, elas precisam de carinho e amor....é claro que dói...mas eu

estou falando de pena no sentindo de "coitadinha de mim". Muitas vezes a gente vê que fazem marketing

em cima e não é por aí...não precisa disso...às vezes a gente percebe que existe comércio que coloca isso 

e esse não é o caminho. As crianças estão com o órgão do corpo doente...mas elas também têm

vida...têm saúde....elas precisam de amor, de carinho, de atenção e de incentivo porque estão passando 

um momento difícil e podem sair curadas...outro ponto também é a desestruturação da família...na

maioria das vezes a mãe se dedica muito à criança e com isso, deixa os outros filhos, deixa a 

casa...muitas vezes, o marido não consegue compreender isso, principalmente as pessoas que têm um

nível cultural mais baixo....é preciso dá esse suporte à família...a família adoece junto com o 

paciente....eu não sei se tem mais alguma coisa, ou se minhas respostas foram suficientes.... No meu

trabalho, além de usar a técnica do mandala, tem o lúdico, a brincadeira que é muito

importante...trabalhar através dos brinquedos...trabalhar muito a raiva que a criança tem naquele 

momento....tem também a questão do medo da morte que é muito grande....  infelizmente eu perdi a fita 

que você via nitidamente a expressão do medo e da raiva nos desenhos da criança através da brincadeira,

da casa de bonecas.....mesmo que você não entendesse a técnica projetiva, você via o medo da separação

dos pais, a raiva da criança ao ser manipulada...a raiva e o pavor que ela cria em relação à equipe de 

enfermagem. Eu fui à Fortaleza no hospital Albert Sabin...se você fosse lá ia ver que maravilha! eles têm

o projeto cirurgia sem medo, onde a criança passa por todo o trabalho lúdico...eu tentei implantar isso no

hospital infantil...a criança passa por todo o processo de cirurgia com os brinquedos, com os 

bonecos....ela faz toda "cirurgia" para depois ela passar pelo processo cirúrgico....então eu acho que isso 

é muito interessante e infelizmente lá no hospital infantil... a realidade de lá é que não tem estrutura.

Realmente não tem estrutura física nenhuma! Então, esse projeto ficou só no papel....eu quis implantar,

mas infelizmente não consegui....é muito interessante...e também você fazer um trabalho de suporte com

as mães...Lá no Albert Sabin as mães têm uma oficina de artesanato para que possam manter

financeiramente o tratamento.
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Narrativa 2- Vitória 

Minha inserção na oncologia pediátrica ocorreu através do estágio nesta instituição. Naquela época 

ainda não tinha psicólogo aqui...então caímos, literalmente, de pára-quedas. Éramos cinco estudantes e

quando acabou o estágio, pedimos para ser voluntárias. Ficamos aqui só eu e mais outra psicóloga em

1993...começamos aqui em outubro 1992..e daí a diretoria aceitou e começamos a trabalhar...naquela 

época aqui era uma coisa muito misturada. A criança ficava em enfermaria de adulto, era uma coisa só. 

Aí com o passar do tempo, eu comecei a pedir  a direção para montar uma pediatria, só que não tinha 

local, nem verba, tudo era muito difícil. Em 1997, finalmente, ganhamos através da Secretaria de saúde

um som e um vídeo para fazer um trabalho com os pacientes...e eles mandaram um parquinho sem

termos pedido... era a época do projeto alegria que eles estavam desenvolvendo....e ganhamos o 

parquinho sem ter a pediatria...fui falar com a direção: olha a gente ganhou um parquinho, o que é que a 

gente vai fazer? ele disse: vamos ver um espaço ali e a gente monta...e conseguimos estruturar um

espaço com apenas quatro leitos para as crianças...não era nem pediatria, era enfermaria infantil porque

nós não tínhamos pediatra...e assim conseguimos separar as crianças dos adultos. Na verdade eu não

tenho nenhuma experiência específica com crianças...eu não vou dizer assim que eu estudei para

trabalhar com crianças...não...a minha experiência sempre foi voltada para o adulto. Eu atendo criança

aqui por uma consequência. Fiz minha formação em psicologia hospitalar dentro de uma pediatria lá no 

Hospital Santa Catarina de 1996 a 1997...passei onze meses na pediatria e daí foi realmente que eu 

comecei a gostar de trabalhar com crianças...então a minha experiência com pediatria fora daqui foi só 

essa. Eu não fiz curso de ludo, nada disso não...o que eu fiz de ludo foi o que eu aprendi lá na faculdade. 

É tanto que trabalhar com criança aqui utilizando material de ludo...para mim já complica.

Minha escolha pela oncologia foi por acaso também...a gente fazia estágio na maternidade e aí um

residente de medicina me disse que aqui precisava muito de psicólogo e não tinha....aí conversamos com

a supervisora na época e ela disse: “ah então vamos lá!”. E chegando aqui e comecei a me

apaixonar...passei a gostar muito mais daqui do que da maternidade...e pronto...foi assim...foi no 

susto...na verdade eu não sabia que existia esse hospital em Natal...foi por acaso. 

Ser psicóloga na oncologia pediátrica é difícil...acho muito difícil porque tem muitas coisas que você

não consegue entender...você vê um velhinho que já teve toda uma história de vida é diferente de você 

ver uma criança que não tem essa história para contar...que poderia viver muito mais tempo...então para 

mim, às vezes é muito complicado...tem horas que não me sinto preparada para atender! Assumi a

pediatria agora por conseqüência também...porque tinha outra psicóloga na pediatria e ela foi 

embora...então eu acabei assumindo até chegar outra psicóloga para o local...mas tem caso que eu não 

consigo até porque assim...estou naquela idade de querer ser mãe também...então quando eu chego e vejo

realmente um bebê de seis ou sete meses com câncer...com um tumor grande...para mim bate de 

frente...eu não consigo...para lidar com essa situação tem que fazer terapia fora...Viver essa experiência
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de atender a criança com câncer tem essa parte difícil...mas é bem gratificante quando você vê tanto a 

criança como o adulto superando aquele momento e a doença....é quando realmente sabemos o valor da 

nossa profissão. 

O sentido desse trabalho pra mim é um aprendizado muito grande de vida...muito grande, 

mesmo...principalmente porque eu tenho uma família cercada de pessoas com câncer...tenho uma irmã que 

morreu de câncer, tenho um pai que já teve três cânceres e tenho dois avós que morreram de câncer...então

minha família toda é cercada por câncer... então a gente começa a lidar com essas pessoas muito de perto aqui 

dentro e começamos a levar isso para a vida lá fora também...então para mim foi um aprendizado muito

grande! A gente entra aqui achando que qualquer coisa mínima é um problema do outro mundo...e depois que 

você entra e começa a trabalhar com essas pessoas, você sabe o quanto a gente é feliz, pelo menos você tem a 

saúde! aí você passa a dar menos importância a pequenas coisas...para mim foi muito bom.

Estar diante da iminência de morte dessas crianças é complicado...você tem que estar ali....o que fazer 

depende de cada caso...mas você está ali e tem que dá um suporte para a mãe daquela criança...tem horas que 

temos que realmente deixar com que ela vá mesmo...que vá em paz. Então, depende muito da criança...tem

criança que está querendo ir...que está consciente de que vai embora, mas os pais não aceitam. Tem umas

mortes que você assiste e vê paz nelas...agora, tem outras que são desesperadoras! no começo era ruim...eu

chorava muito quando saía de lá...agora não...A gente fala muito dos médicos, que eles são muito frios, mas

conseguimos ter essa defesa também, porque se não vamos acabar indo junto...com o tempo conseguimos

também....é uma forma que  temos para se defender. Eu acho que é um jeito de fugirmos do problema....porque

na verdade você lidar com a morte do outro é você lidar com a sua própria morte...se fosse eu que estivesse 

ali...então você ter essa defesa é uma forma de sofrer menos.

Eu acho a formação da universidade péssima...e fora dela cada um tem que buscar...e aí tem pessoas que 

não buscam e fazem grandes besteiras e denigrem a nossa profissão nos outros hospitais....sabemos que tem

hospital aqui em Natal que não aceita mais psicólogo por causa de besteiras que uma psicóloga fez...então, o 

diretor diz que a profissão da gente é o cocô do cavalo do bandido por causa dessa pessoa. Mas por quê?

porque a pessoa não procurou uma formação...sai com o que aprende na faculdade ou até com o que nem

aprende, né? eu acho que o único problema da nossa profissão é que saímos com o diploma de psicólogo 

podendo ser qualquer coisa...esse é o problema...você não sai sendo uma psicóloga organizacional, hospitalar. 

Se eu quiser ir para uma organização, eu vou porque meu diploma diz que sou psicóloga...agora cabe a

consciência de saber que não sei fazer nada ali dentro...e as pessoas não têm essa consciência...se formou e

quer entrar em qualquer canto...eu já peguei aqui muita gente vindo procurar emprego aqui e você começa a

falar com a pessoa e ela dizer: "eu trabalhava em banco, aí o banco fechou e eu vim querer trabalhar aqui 

porque aqui está bonito.” E eu não quero...não interessa uma pessoa assim...é complicado dessa forma porque 

as pessoas acham que porque têm um diploma podem fazer tudo....e não é assim! é a mesma coisa de me

colocar numa escola... eu não faço um ó numa escola...não faço nada. Então temos que ter consciência...e a 

universidade realmente não prepara. Eu não sei como está hoje.... parece que só tem uma disciplina de 
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psicologia hospitalar e mesmo assim é complementar....então fica difícil...você se forma e nem paga essa 

disciplina e quer ser psicóloga hospitalar...e ainda não quer se atualizar. 

Eu acho a pesquisa importante demais. A gente fez algumas aqui também....e estamos querendo implantar

mais pesquisas porque é uma coisa que muda todo dia e como se quer provar que o câncer é relacionado à

psicossomática...é muito importante a pesquisa. 

Passo todo dia, na pediatria, com um sorriso no rosto. É...a impressão que dá é que não tá acontecendo nada 

com você....e aí começa o maior problema de se trabalhar com criança...é porque às vezes a gente mistura a 

empatia com a simpatia...enquanto você consegue ser empática, tudo bem...você se coloca no lugar dele sem

ser ele. Mas tem criança que cativa você...tem criança que senta no seu colo e te chama de tia....essas são as 

mais complicadas porque você acaba, de alguma forma, tendo um relacionamento com essa criança porque ela 

consegue lhe cativar. Eu me cuido fazendo terapia...o trabalho pessoal que atualmente eu estou em falta 

comigo mesma, mas estou querendo voltar novamente.

Falar do meu trabalho é bom... eu gosto porque para mim foi uma construção...cheguei aqui como uma

estudante e fui ficando...eu e outra psicóloga conseguimos montar esse serviço que há um bom tempo já é 

muito reconhecido no hospital...esse serviço tem uma vantagem muito grande em cima de outros serviços aqui 

na cidade...c conseguimos isso com muita batalha porque trabalhar com médico não é fácil! tivemos muita

sorte de pegar médicos novos que são mais fáceis de trabalhar que médicos velhos....eu ia lá batia de porta em

porta e se oferecia para trabalhar...só que eles precisavam ver o nosso trabalho para poder mandar os

pacientes....eu passei um ano trabalhando aqui como voluntária para poder mostrar o serviço....aí com os 

resultados do trabalho com os pacientes foi que eles resolveram nos contratar....isso para mim é muito

importante. A pediatria para mim foi uma construção maior...no dia em que a pediatria estava pronta eu caí no 

choro aqui, afinal, foi uma luta de 5 anos. Consegui o palhaço Mac’Donalds para vir fazer a inauguração 

aqui...e para mim foi uma vitória...era uma pediatria pequena de apenas quatro leitos, mas já era alguma coisa. 

Hoje em dia não...foi reformada, entraram três pediatras e agora são sete leitos....eu que fiz o convite para as 

crianças virem para inauguração...então para mim foi assim...um filho, um parto! 

O trabalho em equipe aqui é muito bom...o trabalho interdisciplinar aqui funciona. Temos agora uma

rotina de que todo paciente que vai fazer cirurgia, passa pela psicologia, pela nutrição e, em alguns 

casos, pela fonoaudióloga...quer dizer, pelo menos a maior parte deles...então colocamos segunda, quarta 

e quinta a disponibilidade para atender em ambulatório...eles passam pelo pré-cirúgico e isso já é 

encaminhado pelas secretárias dos serviços. O paciente vai para a fono, da fono vem para cá e daqui vai

pra fisioterapia...da fisioterapia pra nutrição. A gente sempre trabalha em conjunto...estou esperando

agora de onze e pouco uma médica para dar um diagnóstico a um paciente....eu vou entrar com ela...a 

enfermagem já me chamou para entrar com essa médica quando ela chegar. Então conseguimos ter esse 

trabalho muito bom...tem retorno. Eu atendo o paciente, o médico encaminha e eu vou lá depois dar um

retorno para ele ou vice-e-versa...se eu mando o paciente para algum médico, depois ele me liga e diz:

“eu  atendi fulano de tal... você que mandou”. A gente consegue fazer isso. 
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Na verdade eu gosto mais de falar dos adultos... porque eu gosto mais de trabalhar de trabalhar com os 

adultos. Minha escolha pela pediatria foi porque durante muito tempo estive sozinha aqui....eu era sozinha e na

época que veio a pediatria eu estava sozinha. Eu tinha estagiários, mas de psicóloga só tinha eu...depois uma

psicóloga entrou e saiu....ela foi para a radioterapia e eu continuei sozinha....aí depois de um tempo, entrou 

mais duas psicólogas...mas aí cada uma escolheu uma clínica e a pediatria ficou sem ninguém....ninguém

queria a pediatria. E aí chegou uma psicóloga voluntária que assumiu a pediatria...depois ela foi embora e, 

novamente, não tinha ninguém. Enquanto uma psicóloga daqui da instituição está de licença gestante eu assumi

a pediatria....eu assumi não só a pediatria, como assumi a hematologia e as outras clínicas. O hospital 

atualmente é todo meu....mas realmente são poucas pessoas nesta área...talvez pela dificuldade emocional dos 

profissionais em trabalhar com criança....eu acho. 

Quanto à religiosidade e espiritualidade eu acho importante, qualquer que seja a religião. Para a pessoa 

com câncer eu acho importante porque ela mantém essa fé seja com que for...é uma coisa que não podemos

interferir, a não ser que seja uma coisa que esteja prejudicando como é o caso de testemunhas de Jeová que dão

o maior problema por causa de sangue...não aceitam tomar sangue. Foram poucos casos que pegamos aqui,

mas quando chega é um problema sério. Há muito tempo atrás conseguimos proibir os evangélicos que 

entravam aqui porque o maior problema é que tem algumas religiões que invadem muito os outros...então 

nesse caso dos evangélicos eles não iam só para os evangélicos, eles iam para todo mundo...e quando saíam de 

lá o pessoal estava com a pressão lá em cima, chorando...pegavam aquelas velhinhas que era católicas e que 

não aceitavam e ficavam xingando...era um horror. Eu não falo da religião em si, e sim das pessoas que se 

diziam evangélicas e faziam um péssimo trabalho aqui dentro, mas que conseguimos proibir. Diante

disso...levamos para direção que acredita no quanto é importante manter essa fé e essa espiritualidade do 

paciente....hoje em dia, seja a religião que for.. se o paciente quiser que um pastor, um padre ou sei lá quem

venha lhe ver, ele pode. Vai dar o nome da pessoa lá fora e essa pessoa entra....agora, só vai ver aquela pessoa. 

Se a pessoa pedir a gente acha que é muito importante para ela...até porque é daí que vem a forma dela ver a 

morte, de ver como está sendo esse sofrimento dela....muitos se acham culpados por alguma coisa. 

Prefiro trabalhar com adulto porque eu sofro menos, entendeu? Com o adulto você consegue ser mais

empático que simpático....e com a criança não...tem criança que já chega se derretendo para você, aí fica difícil 

você saber que aquela criança não tem mais que um mês ou dois meses de vida...é difícil por aquilo que eu 

falei no começo: saber que aquela criança não vai ter sua história para contar, não vai poder ter sua vida, ir à 

escola, brincar.. E as crianças que se curam são as gratificações que a gente tem...aí você consegue trabalhar 

numa boa. O maior problema é os que vão morrer. Por exemplo, eu peguei um menino aqui que ele não falava 

com ninguém. O sonho dele era ser jogador de futebol e ele tinha que amputar a perna....então trabalhar com

essa criança foi difícil para mim...eu consegui, mas...eu sei o que eu passei depois que eu chegava aqui...porque 

eu sabia do sonho que ele tinha....e ele foi atingido justamente no órgão que ele mais precisava para o que ele 

queria ser. Mas tem criança com prognóstico excelente e você consegue trabalhar numa boa....o mais difícil é 

aqueles que você sabe que não tem para onde correr. 
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Narrativa 3- Ângela 

Minha inserção na oncologia começou através de um projeto elaborado pelo grupo de estágio do qual eu 

fazia parte. A gente começou a buscar livros a respeito da oncologia que é uma área específica do estudante de 

psicologia, como também, a respeito de trabalhos da psicologia nessa área....estudamos também algumas coisas 

da psicologia geral...aproveitamos o que tínhamos em termo de teoria e acrescentamos alguma coisa da psico-

oncologia com Júlia Kóvacks e outros autores da área. Tudo começou com um convite dos estudantes de 

medicina na Maternidade Januário Cicco em 1991. Essa área ainda era muito desconhecida na época...a gente 

não sabia de nada...quando fomos para os livros ainda continuava aquela coisa assim...a teoria é sempre muito

diferente...Quando a gente veio conhecer a instituição eu lembro que diferenciávamos a maternidade que é a 

vida e o hospital do câncer que é a morte....e a gente estava ali nos dois extremos...Hoje eu reformulo isso, mas

na época isso era muito forte...há dez anos atrás a instituição era bem menor...a estrutura física, a equipe...os

pacientes...o contexto social...enfim, boa parte dos pacientes que vinha se tratar ficava internada e  tinha uma

gravidade muito maior. Naquela época, o número de pacientes fora de possibilidade terapêutica era bem maior

e isso reforçava realmente o fato de ser instituição da morte... enquanto que na outra era de nascer...era da vida! 

na época eu achava que ia fazer meu estágio nessa área, mas que depois eu ia sair...que iria me voltar mais para 

a área infantil para a qual eu direcionei as disciplinas durante a graduação e tudo mais....mas não sei lhe 

explicar exatamente o que é que me encantou...o fato é que eu me identifiquei muito com a área de hospital 

geral e oncologia mais ainda....tem um tom de mistério no câncer...talvez tenha sido isso que num primeiro

momento me fez querer saber mais...porque existe uma coisa de que não é definido o fator que realmente causa

o câncer... A incidência aumenta a cada dia e a clientela varia mais...ninguém está isento de ter, de ser

acometido, de ser portador dessa doença... por que o organismo permite isso? não é ainda explicado....existem

fatores que contribuem como o fumo, radiação ou estresse... é um conjunto de fatores...e tem gente que não 

está dentro desse conjunto e mesmo assim desenvolve a doença. Não sei se isso explica o meu interesse, mas

de alguma forma eu acho que isso também me chamou atenção e me levou a ficar mais atenta. Na medida que

a gente foi estudando mais conteúdos, comecei a me identificar e a querer aprender mais. A gente tinha

motivação para criar o trabalho pois não tinha nada na instituição....e isso motiva muito... estabelecer uma

rotina de trabalho, fazer parte de um quadro funcional, desenvolver trabalho e ver resultados...Aí tem pessoas 

que dizem: “mas trabalhar com oncologia deve ser muito nostálgico, talvez até trágico... mórbido. Talvez, o 

fato da morte ser associada a essa doença nos dê a princípio essa idéia, mas na verdade ela nos faz 

necessariamente pensar sobre a morte. E pensar sobre a morte é pensar na vida. 

A oncologia me trouxe aprendizado em relação à própria vida porque é a morte que define a vida...é isso 

que faz a pessoa resgatar diante de um diagnóstico desse, uma possibilidade muito forte de resgatar a vida que 

existe nela. Parece paradoxal, mas não é. Na prática isso é muito claro! Claro que tem pessoas que não

compreendem dessa forma e no processo de adoecimento não enxerga possibilidades, mas lhe digo que este 
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não é o comportamento mais comum...Acho que o psicólogo é um facilitador...nosso papel dentro da

psicologia é facilitar que esse processo aconteça para que exista essa possibilidade sem forçar a

barra....obviamente ninguém vai impor...é uma coisa de cada um....mas é uma busca possível... possibilidade 

de encontrar...de saber...de se dar conta...porque a gente passa a vida negando que a morte existe...mas quando 

se tem coragem, independente de está doente ou não, de considerar a existência da doença ou não...a vida tem

um outro sentido quando se procura pela própria essência de cada um de nós...Os filósofos dizem que a gente

só existe e só faz coisas porque sabe que vai morrer...se a gente achasse que não ia morrer talvez não fizesse 

nada porque não tinha que pensar em tempo, em nada dessas coisas...Eu não vejo a oncologia como uma coisa 

mórbida...nada disso! acho que é uma riqueza de experiências, de oportunidade... não de pena ou de ficar assim

com os pacientes: “ah eles estão sofrendo e eu tenho que estar ali segurando a mão deles”. Não acho que passa 

por aí....é um desafio de buscar...a maioria das pessoas que vêm aqui, a gente consegue atender e assistir de

alguma forma. São pessoas que perderam, em algum momento da sua vida, o brilho, o sentido, o fio da 

meada...alguma coisa que lhe faça motivar...Parar para se tratar e falar sobre isso é também uma chance de 

buscar este reencontro consigo mesmo e com a sua motivação de vida...A cura não é o mais importante,

embora em alguns casos seja possível, mas o cuidar de si mesmo, o reaprender ou o reinventar a vida, o 

permitir ser cuidado por uma equipe... o contribuir para alguma mudança...é desafiador...isso sim que é 

motivador pra gente. 

Hoje a minha experiência com crianças não é uma das maiores....são tão poucas...mas eu não acho difícil o

trabalho com a criança,...Talvez as pessoas fiquem mais chocadas  quando se trata de crianças porque criança e

morte não combinam, criança e câncer também não. Hoje o tratamento de alguns tipos de câncer infantil tem

sido muito bom. A gente tem tido bons resultados em termos de prognóstico, principalmente com a leucemia

que é muito comum. Independente de qualquer coisa, a compreensão da criança é muito fácil....ela tem uma

facilidade de compreender mesmo que não saiba utilizar termos que a equipe e os médicos usam...ela tem a 

compreensão do que é  adoecer, do que é o tratamento e associa, por exemplo, o cuidado, o furar, a dor, a 

situação em si...Por exemplo, eu atendi uma criança que tinha nove anos e na época tinha feito uma cirurgia de

amputação na perna...foi uma das primeiras crianças que eu atendi...a gente não esquece...ela tinha feito 

aniversário e ganhou de presente uma palavra cruzada, que trouxe  para a gente “brincar” no outro dia que veio 

para o atendimento....e a gente foi fazer as palavras cruzadas e cada um fazia as suas palavras....ela escreveu a 

palavra osteossarcoma  e quando lhe perguntei o que era, me disse: “É o que tenho”. Lógico que esse

entendimento dela ainda foi mais além...isso é  uma amostra...e naquela hora eu me surpreendi de como ela 

estava atenta para o  que acontecia com ela...sabia também que era o resultado do exame que, ela me contou, 

ter achado na bolsa da mãe dela e leu...mas ela não conversava isso com a mãe, porque sabia, que a mãe tinha 

muito cuidado quando ia tratar desse assunto...então a criança está ali atenta demais.. buscando um sentido

dentro do seu universo de compreensão... às vezes, elas têm menos resistências  e até mesmo menos tabu que o

adulto tem...então nesse ponto eu não vejo dificuldade...Em boa parte de algumas etapas do tratamento a gente 

se volta muito mais para família e para o cuidador oficial que normalmente é a mãe...existe uma simbiose
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maior nesse período...a regressão é natural...nos momentos em que o efeito colateral está presente, a criança 

está realmente sentindo e sofrendo algum tipo de dor... essa relação com a mãe é muito importante. Muitas 

vezes a gente faz a comunicação via a mãe...muitas vezes é a mãe quem está precisando mais desse apoio, 

desse suporte pra ser essa pessoa cuidadora desse filho ou dessa filha nesse período....é importante até manter

isso...a gente faz isso...Tenho notado que no período em que a criança está fazendo os dois tratamentos_

radioterapia e quimioterapia, a gente tem se voltado muito mais para o familiar que está cuidando do que de 

fato para a criança. 

Não dá para desconsiderar uma realidade pessoal no momento que é estarmos, eu e meu esposo, 

planejando filhos...eu acho que existe uma barreira assim....é algo que não me impede de exercer, mas eu noto 

que eu me mobilizo mais, entende? existe uma relação mais emocional mesmo da minha parte...o tempo inteiro 

a gente como profissional é emoção também...mas quando você tem um projeto pessoal, que tem a ver com

isso, eu acho que isso interfere um pouco. O tempo é curto para fazer uma avaliação maior a respeito dessa

mudança em mim...mas no geral, eu tenho sentido uma certa mudança em mim... É importante estarmos

atentos para o que se passa conosco o tempo todo, daí a importância do trabalho pessoal...então...trabalhar com

criança é trabalhar com a família, com suas negações, sua linguagem.

Em relação ao trabalho em equipe no geral a gente não tem muitos problemas não....claro que convivência 

sempre tem problemas....na instituição a gente vai conviver com um monte de gente diferente, com formas de 

pensar diferente e claro que atrito faz parte...mas no geral, em termos de equipe, eu acho que a gente tem

crescido muito nesse trabalho, principalmente, aqui no setor da radioterapia....a radioterapia é um tratamento

que exige do paciente um vínculo muito forte com a equipe pelo fato dele fazer uso do serviço durante um

tempo muito grande, quer dizer, contínuo...todos os dias. Ele vem pelo menos durante vinte e oito dias 

úteis...como sábado e domingo não tem, termina sendo mais de um mês nesse contato diário...isso cria um

vínculo maior com todo mundo e exige da equipe uma coesão maior...porque você estar ali o tempo inteiro 

sendo muitas vezes questionada e abordada sistematicamente. Então, essa linguagem semelhante e o limite da 

equipe é muito importante...cada um tem uma contribuição e tem um limite...saber disso faz o trabalho de 

equipe realmente acontecer...não de forma multidisciplinar mas de forma interdisciplinar, que é o que todo 

mundo busca...não é fácil... Muitas vezes tem ocorrido de alguém passar pela radioterapia e ter a impressão de 

que seu trabalho ainda não está claro...quando você  é abordado de repente e às vezes é solicitado para fazer 

algo que não é da sua competência... mas isso é uma dinâmica...em hospital a gente faz isso com

freqüência...tem sempre gente nova chegando e você está sempre reafirmando o seu papel...fazendo isso com

muita tranqüilidade, segurança e definição...porque quando tem muita gente trabalhando corre esse risco de

ultrapassar um pouco...de invadir ou de deixar algo em aberto nas diferentes áreas...mas em geral é muito

tranqüilo...e com os pacientes também. Existem demandas variadas...algumas delas podem ser encaminhadas e 

não precisam ser atendidas apenas aqui...aí o encaminhamento é feito sem problemas. O principal é você saber 

exatamente o que deve fazer e qual o seu papel...tendo isso claro, as dificuldades e as intercorrências

continuarão existindo, mas já não vai ser tão difícil superá-las. 
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Acho que falei um pouquinho do desafio de buscar em cada paciente aquilo que foi perdido, aquela 

vontade de viver que cada um tem...nós psicólogos buscamos isso independente de consultório, de 

hospital...mas no geral, a psicologia hospitalar oferece um espaço onde o paciente possa falar...parece uma

coisa pequena...nesse espaço de fala você tem que ter disponibilidade para escutar...é uma escuta terapêutica

que vai estar atenta não só ao discurso, mas àquilo que está querendo ser dito e não se consegue dizer, daí o 

surgimento do sintoma. Oferecer esse espaço é uma coisa importantíssima dentro do contexto do 

hospital...porque começa logo pelo nome "paciente"...alguém que é chamado de paciente, muitas vezes é 

entendido pela própria pessoa como alguém que não tem ação, passivo...e na verdade a gente mantém o nome

paciente até porque é uma linguagem utilizada por todos...mas não no intuito de  reforçar isso, muito pelo 

contrário....paciente sim porque a pessoa tem que ter paciência...isso é uma verdade, em sala de espera...em

qualquer lugar que você vá ser atendido pelo serviço de saúde... em geral você tem que ter paciência para 

esperar...mas ter paciência não é ser passivo, é ter uma participação durante o tratamento e diante daquilo que 

você está buscando...e quem tá buscando a saúde é você! ninguém vai dá essa saúde de presente numa

embalagem de papel...você tem uma participação! ao oferecermos esse espaço de escuta num momento de 

"crise" estamos estimulando essa descoberta...ou reforçando uma verdade já conhecida pelo paciente...que é o 

lugar de sujeito que pensa, que busca, que faz a parte dele e portanto pode falar e reelaborar a partir da própria 

fala, os sentimentos, a vida... Na hora que se adoece e se busca um serviço de saúde para  iniciar um processo

de tratamento, as pessoas só recebem orientações e informações: “olha agora você vá para ali...agora você faça 

isso...a partir de agora você vai tomar isso”...então eles rodam e caminham muito...ouvem muitas coisas e seus 

acompanhantes também...A psicologia vai fazer então um movimento um pouco diferente ao oferecer um lugar

diferente do habitual ao indagar: "como você está diante de tudo isso? como você está diante  desse processo 

que você começou sem escolher? como é que você está? quem é você diante disso tudo? o que você tem feito e 

o que você pode fazer? O que você tem? o significado, por exemplo da doença e da situação é extremamente

pessoal porque remete a toda uma história pessoal e às vezes à doenças anteriores...ou algum familiar que teve 

alguma coisa parecida...então aquilo fica forte para o paciente, principalmente se há alguém que morreu da

mesma doença. Separar isso de morte é difícil...todo o emocional está ali junto dele...então, oportunizar essa 

pessoa viver e falar sobre isso é o papel principal da psicologia...a partir daí é que se pode ver as possíveis 

ajudas.

É importante contribuir nesse período de tratamento com a criança e a família que a gente não tem como

separar....às vezes um adulto você consegue, mas uma criança não dá para vê-la sem família...quem cuida dela? 

quem é essa criança? como foi que ela veio? compreender isso é o primeiro passo. Em seguida, buscar a 

melhor forma, de acordo com os recursos que ela tem...a melhor forma de enfrentar esse período...temos

também que possibilitar essa criança para que ela demonstre e expresse o que pensa e sente em relação a tudo 

isso...O trabalho com a criança não difere do trabalho com adulto no sentido do papel do psicólogo... o que vai 

diferenciar é a forma de como vai ser abordado....ninguém vai sentar a criança nessa cadeira e perguntar como

ela está se sentindo. Aqui na instituição temos uma sala de apoio que é mais adequada para o atendimento
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infantil. Lá tem brinquedos, papel, desenhos, tinta...é onde as crianças falam do jeito delas sobre essa nova 

realidade às vezes assustadora....às vezes elas procuram falar do jeito delas o que elas sentem que a família está

pensando e sentindo...na verdade essa fala da família fica muito forte nelas. 

Tem momentos muito gratificantes no trabalho com essas crianças, mas também presenciamos alguns 

momentos difíceis no tratamento quando, por exemplo, uma delas vai à óbito...Quando elas estão na casa de 

apoio ou freqüentando o mesmo ambiente hospitalar, isso repercute uma na outra e nas famílias umas das

outras porque elas convivem... tem esses momentos que ninguém pode dizer que são agradáveis...não são! mas

tem momentos de muita emoção também! outro dia eu vi uma criança de oito anos  narrando sua história...você

se emociona...é muita pureza! ela falando sempre da oração que faz quando vai dormir todas as noites...em que 

ele também pede pelas outras crianças que estão na casa de apoio com ela...são discursos que eu

particularmente não consigo deixar de me emocionar...na vida tão complicada que a gente vive...com tantas 

coisas...e elas trazem pureza, delicadeza e uma lição de vida...isso acrescenta muito! acho que nos renova e nos

faz repensar nossa vida...isso é muito dinâmico! Cada atendimento é um mundo! é aquele universo que aquela 

criança está trazendo...é a crença dela, seu modo de pensar e de falar...e tudo é muito rico. 

Diante dos momentos difíceis do meu trabalho acho que tem que ter terapia...tem que correr para sua 

psicoterapia...outra coisa que deve ser feito com muita freqüência é compartilhar com a própria equipe...No 

óbito de um paciente, a gente sempre dá um jeitinho de se reunir, principalmente eu, a enfermeira, a assistente 

social e eventualmente alguma médica dependendo do caso....e às vezes, a nutricionista. Temos a oportunidade

de falar sobre isso e dialogar porque são coisas que a gente não consegue evitar...isso também ajuda muito

porque você tem essa oportunidade de compartilhar com o outro daquela realidade que também foi vivida e 

sentida por ele, embora que cada um do seu jeito....isso ajuda! além disso, a psicoterapia...o trabalho individual 

serve para você ter uma compreensão maior de si mesmo. Essas duas seriam as principais formas que tenho de 

me cuidar...mas o cuidado com agente não pode se fixar só nessas duas coisas...porque abrangem outras como

por exemplo, o meu próprio lazer, as relações com minha família...são coisas assim que eu considero cuidado 

também...em geral quando falamos de cuidador também incluímos isso que é importante....eu tenho esse 

cuidado de ficar mais atenta ao cuidado como um todo...desde à alimentação à atividade física...são coisas que 

a gente não pode deixar de buscar....tem horas que fica mais difícil...porém temos que ficar atentos para não 

virar rotina. 

A sensibilidade da criança é tão à flor da pele que ela própria traz esse conteúdo de morte...fala sobre isso 

no desenho, na brincadeira ou mesmo contando sua história...vivenciar a iminência de morte dessas crianças é 

algo que eu não acho difícil não...às vezes você se surpreende com a clareza das coisas....é fantástico como

uma criança tão pequena tem uma compreensão tão clara das coisas...não podemos negar isso porque se não a 

gente pode está repetindo o que acontece lá fora....tem que se ter sensibilidade e deixar ela ir até onde ela 

pretende ir...falar a respeito, aprofundar, falar dos outros ou do que ela pensa à respeito da existência de um

céu, de anjos, enfim...de sua crença, do seu mundo...o que ela entende...temos que permitir isso. 
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Quanto à pesquisa eu não sei te informar como está isso...aqui na instituição somos apenas uma fatia

pequena de um bolo grande...enxergo essa fatia como sendo pouquíssima...temos poucas pesquisas....Eu 

particularmente acho muito importante...tem trabalhos de estagiários daqui que a gente faz questão de 

incentivar...tanto para que se criem novas coisas, como para que se meça, pesquise e busque novos 

caminhos....então para mim a pesquisa é essencial....estamos sempre abertos...não lembro de ter visto alguma

pesquisa exclusivamente com a pediatria, salvo os relatórios dos estagiários ao final dos cursos oferecidos todo 

ano pela Liga ...pode até ser que tenha mais alguma coisa guardada, mas eu não lembro! Temos pesquisas em

outras áreas como por exemplo o profissional diante da morte.

Minha formação tem muitas falhas...tive que correr atrás de outras coisas depois que me formei e ainda 

tenho outras para arrumar...mas a gente está sempre se formando...tem que buscar! a gente não tem muita

opção aqui em termos de pós-graduação, mestrado ou mesmo especialização...que têm sido restritos e 

repetitivos...a gente ainda tem que caminhar muito! minha formação acadêmica mesmo teve uma falha muito

grande...quando terminou o curso fiquei perdida por não ter definido uma linha teórica que iria nortear a minha

prática no hospital! tive que correr atrás. Acho que hoje as coisas estão bem melhores... Eu vejo as meninas do 

terceiro e quarto ano com a oportunidade de estágio em vários lugares ....isso é muito rico porque ajuda...a 

gente está sempre muito insegura assim que termina....no meu caso, até passei um período com a ilusão de que 

eu sabia...foi horrível...depois a gente descobre que não sabe...mas vai atrás de alguma coisa e fica com aquela 

certeza que nunca vai saber totalmente....isso é bom porque precisamos estar  sempre buscando aprender. 

O sentido do meu trabalho... é o dinamismo de estarmos sempre aprendendo com o ser humano – esteja ele 

doente ou não – e possibilitando descobertas e quem sabe, mudanças ...eu acho que na busca desse contato 

profissional, criança e família, devemos estar sempre olhando para esse crescimento que termina sendo nosso 

também...todo encontro do tipo terapêutico aponta para esse crescimento mútuo.

Eu gosto sempre de falar sobre meu trabalho...ontem me chamaram para falar com uns alunos e eu adoro 

porque é uma forma da gente repensar....tenho cuidado também para não cair numa rotina sem pensar...em algo

que vai ficando automático você corre o risco de achar que está bem....falar a respeito do trabalho é sempre

bom para repensar o que fazemos...e serve até para identificarmos até,onde é preciso melhorar...eu acho que na 

fala há essa oportunidade...é muito bom falar...fico preocupada porque agora, por exemplo, eu ainda vou 

atender...então é um tempo curto pra mim....por mim a gente ainda passava um tempão....se você quiser vir

outra hora em que não esteja tão tumultuado é melhor.

Em relação à espiritualidade e religiosidade em oncologia é algo muito comum, inclusive é um tema que

está sempre presente nos congressos...eu acho que quando se fala de morte, do fim da vida e de 

terminalidade...é incrível como não conseguimos separar da questão da espiritualidade...quando o físico não 

está mais respondendo da mesma forma como respondia, sobra o quê? o que resta nesse ser que ainda está 

vivo? então a questão do espírito é uma dimensão inegável....não descarto de forma alguma...faz parte e é uma

das dimensões do ser humano, embora algumas pessoas não queiram falar sobre isso. Como todas as

dimensões, ela precisa ser exercitada....o nosso físico precisa ser exercitado para sobreviver...nosso aspecto 
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intelectual também precisa porque se não pode atrofiar-se;  nosso aspecto emocional precisa ser exercitado

também e o espiritual não é diferente ...acredito muito nesses quatro aspectos...quanto mais equilibrados estão 

os quatro, mais harmoniosos vamos estar conosco mesmo....é algo dinâmico...tem que está o tempo inteiro 

alimentando esses quatro aspectos da forma que a gente souber...é necessário! eu sempre considero e  respeito 

porque cada um tem a sua religião....e independente de religião cada um tem sua forma de viver o seu lado 

espiritual. Considerar esta dimensão é necessário... A maior parte de nossa clientela traz constantemente

questões desta natureza ...algumas pessoas porque já têm esta prática, outras descobrem neste momento e 

outros porque precisam defender-se do medo...aí temos que Ter cuidado para não confundir religiosidade com

barganha, fase muito comum após diagnóstico de câncer. As pessoas que se voltam para espiritualidade, 

independente do seu estado ou da fase de tratamento... têm uma vantagem uma “arma” a mais no 

enfrentamento de problemas porque faz parte desse equilíbrio....Não podemos esquecer que trabalhar em

instituição é respeitar regras estabelecidas por ela. Aqui não aceitamos grupos que cheguem para “pregar” nas 

enfermarias, salvo em casos que o paciente solicite...falar sobre isso na terapia e no atendimento psicológico é 

uma coisa também muito rica e às vezes aliviante para o paciente...parece que ele não encontra  ouvido em

outro lugar. Não sei se contribuí no tocante à criança exatamente porque a nossa demanda é pequena. Agradeço 

a você e estou aberta para alguma coisa que você precise...vou esperar o resultado.

Narrativa 4 - Isa 

Ent rei na instituição para trabalhar com câncer e não para trabalhar com criança. Passei quatro anos

em São Paulo e fiz um curso nessa área de oncologia...gostei muito...quando cheguei aqui fui procurar a 

instituição porque era o ponto de referência...trabalhar com criança foi meio assim de pára-

quedas...depois de um certo tempo que estava no hospital, foi fundada a pediatria lá. Antes, eu atendia

muitos adolescentes e pré-adolescentes de 12 a 16 anos....foi assim que eu comecei dentro do

hospital...sempre gostei de hospitalar, apesar de ter feito estágio em clínica...queria fazer clínica porque 

para trabalhar em hospital eu acho que você tem que ter essa base...logo depois que eu me formei fui 

procurar coisas realmente específicas na área de hospital que não eram relacionadas totalmente ao 

câncer...meu curso em São Paulo foi específico em oncologia...mas comecei na área hospitalar...fui para 

São Paulo assim que me formei. Lá eu estagiei em hospital geral...mas me interessei quando surgiu esse

curso de oncologia...então fiz, gostei e fiquei nessa área. 

O que me motivou a escolher a oncologia foi por ser uma área hospitalar...por estar dentro do

hospital...e outra coisa é pela questão de ver sofrimento... não que eu goste de ver sofrimento, mas de

você estar lá e poder contribuir....acho que a minha ajuda é mais, é maior, é mais diretiva....você tem

uma resposta mais rápida apesar do câncer ter várias fases, ser demorado e  até ter uma finitude mais

rápida...mas tem também uma resposta mais rápida....você consegue enxergar seu trabalho funcionando.
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Primeiro eu acho que ser psicóloga na oncologia pediátrica é gratificante...as crianças precisam...não

que o restante não precise...elas são mais carentes nessa coisa do falar, do conseguir expor emoções...eu

acho que quando se consegue isso já está se tendo uma grande resposta...não vou dizer para você que eu 

adoro trabalhar com criança porque é uma coisa que também tem meu limite...mas é uma coisa 

gratificante...que vem resposta...você está vendo seu trabalho funcionar...tem

possibilidades...abrangências demais...são grupos de apoio, grupos de pais, grupo com adolescentes....é 

uma pena que no hospital ainda não tenha tudo isso...mas está se tentando colocar...já tem um grupo de 

crianças....são várias coisas que tem para trabalhar...tem várias formas de se trabalhar como no 

desenho...grupos de apoio...então é bem gratificante. Eu acho que foi isso que me impulsionou a também

trabalhar com criança porque não foi algo diretivo, mas que acabei trabalhando também.

Essa questão de limites é complicada...quando foram dividir os setores do hospital perguntaram porque eu 

não queria trabalhar com criança no início...mas é questão de você ver seu limite...muitas vezes quando eu ia 

começar a atender via também meu filho e se estendia... acho que não me trabalhei direito para poder começar

a atender...e isso é  fundamental! Você tem realmente que estar bem para poder estar se doando...

principalmente na oncologia pediátrica porque é um sofrimento muito grande...envolve muita gente; pai, 

equipe, mãe, e todo mundo sofre com aquilo...até mais que com o adulto porque está no início da vida...então é 

meio complicado. Eu acho que não tinha essa questão do limite, que pra mim foi crucial...porque eu não tinha 

me preparado para aquilo...acho que você tem que ter uma boa formação...um trabalho específico para você 

poder dá continuidade no trabalho com qualidade. Agora estou mais madura...muito mais trabalhada para 

poder atender crianças...sem aquela coisa: o que eu vou encontrar? hoje está fluindo mais...eu atendo sem essa 

de ficar pensando o que vou dizer...não fico mais imaginando: será que é da idade do meu filho e eu não vou 

conseguir atender? eu tenho muitas dificuldades com crianças na idade dos meus filhos... aí vem essa questão

de comparações que é mais complicado para mim do que para outras psicólogas que não têm filhos...acho que 

na minha cabeça é isso...as psicólogas falam que não e dizem: mesmo se eu tivesse filhos não sei se iria 

comparar...talvez elas estivessem mais preparadas para aquilo...tem que ter um preparo, uma formação e uma

terapia que lhe deixe mais preparada pra o atendimento. Hoje eu me sinto bem melhor...no início era difícil 

para mim...no início eu via meus limites e me envolvia muito...cheguei a ir um enterro de uma paciente 

adolescente...acho que tinha que passar por aquilo...não é aquela coisa de dizer: psicólogo não pode se

envolver...psicólogo é uma pessoa como outra qualquer que logicamente estar mais preparada para não ter esse 

envolvimento...mais preparado que os outros da equipe....mas eu acho que tem possibilidade de se envolver 

sim! no início eu senti que houve muito envolvimento tanto que eu falei da questão do limite...eu via que 

precisava parar...eu preciso parar...eu preciso ver porque estou me envolvendo tanto...e até passar por esse 

medo, por cima desse medo de não estar me envolvendo...hoje em dia não...está mais tranqüilo até porque 

tenho ido a mais congressos relacionados à criança, à oncologia pediátrica...antes eu não via essa

possibilidade...não queria trabalhar com crianças...era só adolescentes e adultos como no final do curso...mas

com o passar do tempo que você começa a atender vai vendo que isso pode ser ultrapassado...você pode estar
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se envolvendo com o trabalho e não com cada paciente....para chegar a essa percepção de hoje eu acho que  só 

atendendo e não fugindo...e também participando mais, indo buscar...e se solicitarem é se prontificar e ir. 

Quando eu comecei a me envolver com a pediatria adorei...eu não estou especificamente na pediatria, mas eu 

gosto muito quando sou solicitada e quando vejo as coisas caminhando...desde a parte burocrática até o 

atendimento da criança...a parte burocrática porque é arquivo...estar em contato com os pais e envolvido com a 

equipe...com a assistente social, com os médicos...dar o retorno... eu acho que isso é importante. Para estar 

trabalhando em oncologia é essencial trabalhar com crianças até porque a demanda é muito grande. 

Meu cotidiano de trabalho hoje é mais light....acho uma coisa rotineira, então eu vejo como estando dentro 

do meu trabalho...antes eu via como uma coisa à parte...tipo: eu vou trabalhar aqui no hospital, mas a pediatria 

fica ali...é como se não fizesse parte do meu trabalho...e hoje em dia eu consigo trabalhar com tudo junto. 

Eu evitei trabalhar na oncologia pediátrica por duas vezes...eu não me deixava...não queria me

envolver....eu achava que minha formação não era com criança e que não ia dar conta e acabar me envolvendo

demais...então eu comecei a ver...a ir para congressos...a ver com outras pessoas....principalmente com uma

colega de trabalho...eu falo pouquíssimo com ela, mas ela me passa muita segurança...aprendi algumas coisas 

com ela e com algumas aulas que ela deu. 

Vivenciar a iminência de morte dessas crianças é o mais difícil pra mim! acho que tem duas coisas que

eram decisivas e me chocavam muito...que era o sofrimento...nào o sofrimento dos pais, mas o sofrimento da

criança e a questão da morte....mas passei por uma experiência na instituição em que presenciei a criança desde 

que chegou, até o momento de sua morte; inclusive, eu estava na hora que ela morreu....isso para mim foi 

muito bom...foi muito bom que eu estivesse na hora...pude  entrar em contato com aquilo...porque até então eu

pensava que não iria agüentar...acho um sofrimento muito grande mas estava ali junto...e para mim foi um

outro passo...foi quando eu comecei a ver realmente os outros casos. Essa experiência foi super nova e eu acho 

que tinha que passar por aquilo...tinha que ver realmente e presenciar...é aquela coisa: você não pode está 

dizendo que é uma psicóloga hospitalar sem está lá dentro do hospital...você não é psicóloga hospitalar apenas 

porque ouve muitas histórias ou por estar no hospital supervisionando...a coisa acontece mesmo quando você 

está na prática...acho que é isso....eu só conseguir ultrapassar quando eu vivenciei. 

Quanto a me cuidar eu deixo muito a desejar...assim que eu cheguei de são Paulo comecei uma terapia...Lá 

eu fazia terapia e tinha supervisão com a psicóloga do hospital onde eu estagiava...lá eu ainda agüentei um

pouquinho. Quando cheguei comecei a terapia com outra profissional...mas eu vejo como necessidade...e as 

vezes eu sinto como se eu deixasse muito para lá...algo do tipo: eu consigo me cuidar...vou me cuidando 

devagarinho...mas a terapia é uma questão que você tem que conseguir...é uma peneirinha...se não fica aquela 

coisa de você não conseguir trabalhar direito porque se  sente sufocada por tanta coisa....acho que outras

terapias como ginástica e lazer acabam influenciando....não é só ficar no trabalho e tentar separar um pouco. 
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Apesar de não estar diretamente e totalmente com as crianças...eu acho que o meu trabalho é essencial...eu 

consegui...abriu-se outras portas. Você começa a trabalhar realmente e tem um sentido de você começar a

trabalhar ali porque você é requisitada...você se sente útil naquele ambiente...você é requisitada pelos pais, pela 

equipe, pelos médicos e pelo próprio paciente...muitas vezes já aconteceu do paciente pedir para o psicólogo ir

lá...coisa que não é muito comum! então quando você começa a vê essas questões, começa a querer fazer 

sempre mais, mais e mais...apesar de não trabalhar totalmente com criança. 

A experiência de trabalho com a equipe é muito pouca...é muito boa...nunca tive problema....lógico que às 

vezes tem problema com médicos principalmente...mas a equipe em si, é muito boa....eles solicitam...a gente dá 

o retorno e eles dão o retorno para gente. Quando não tem atendimento eu vou conversar com a equipe, dou um

retorno, eles dão o retorno... pra mim é ótimo, é essencial...tem que ter se não você não consegue....e acaba 

fazendo um trabalho isolado.

Sem a pesquisa e formação não dá para ir muito longe. Tem que ter até porque você acaba ficando naquilo 

e não vendo muitas coisas...fica muito isolado...eu acho importante. A formação do psicólogo é falha porque 

muitas vezes não tem como se dá uma formação direcionada para a oncologia pediátrica e que deveria 

ter...talvez até uma residência em um hospital...porque eu vejo que a enfermagem, os médicos e toda a equipe 

acabam tendo uma formação específica para aquilo e o psicólogo não tanto. 

Eu acho que a religiosidade e espiritualidade estão muito presentes na oncologia pediátrica...eu vejo não 

pelo lado da equipe, mas pelo lado familiar, do lado do paciente e da família....e você acaba tendo que respeitar 

mesmo que tenha uma religião diferente...eu acho que tem que participar daquilo e respeitar...porque é uma

coisa tão importante para eles que acaba fazendo parte da terapia e eles vão sempre recorrer a isso. 

Falar desse meu trabalho é uma surpresa...eu nunca pensei que fosse falar do meu trabalho na oncologia

com criança porque é uma área que foge um pouco do meu trabalho rotineiro na instituição...o meu trabalho é 

com cirurgia geral e ginecologia e apenas eventualmente atendo crianças...mas para mim está sendo ótimo falar 

disso...se tivesse uma formação específica nessa área aqui em Natal eu faria....faria porque estou lidando com

essas situações e queria estar mais preparada para isso. Eu acho que é bem mais fácil lidar com criança apesar

de eu ter essas dificuldades...os limites no início...o silêncio que no início ainda é muito forte, e eles não 

querem falar...é uma resistência é muito grande....mas eu acho que quando o trabalho começa realmente a fluir 

com a  criança...acho que é bem mais fácil...o retorno é mais rápido...você está vendo seu trabalho 

funcionar....pelo desenho vemos o que eles estão conseguindo detectar e o que você está fazendo ali...eu acho 

que é bem mais rápido. 

Eu acho essa pesquisa interessante até para melhorar questões que a gente não consegue enxergar no dia-a-

dia. É até uma junção dos profissionais de Natal, que são poucos e raros aqueles específicos nessa área....acho 
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super interessante! pesquisa é sempre bem vinda! diante da pesquisa você consegue ver realmente o que está 

deficiente e o que não está...é muito bom.

Narrativa 5- Carmem 

Entrei na oncologia pediátrica há bastante tempo porque meu marido é cirurgião infantil...faz quinze anos

que estou dentro do hospital. Minha primeira experiência foi como ouvinte e observadora...eu não era 

psicóloga nem tampouco estudante...entrei no hospital e comecei a ver o setting, o hospital e as crianças 

cirurgiadas com a retirada de tumores...observava e sabia que existia alguma coisa a se fazer, só não sabia o 

quê. Depois, quando vim para Natal, fiz um estágio num hospital infantil...foi quando começou  meu trabalho

com a criança com câncer....foi uma experiência de três anos e meio de estágio, porém não tinha uma psicóloga 

no serviço...minha orientação era pela universidade...eu não tinha como referência um serviço dentro do 

hospital, então eu tive que criar....juntando tudo...tenho uns oito ou nove anos de experiência.

Entrei na oncologia através do contato as crianças cirurgiadas num hospital referência de Brasília...a forma

com que as crianças eram tratadas me chamava muita atenção...era um jogo de mentira...não diziam o que 

estava acontecendo com a criança e isso foi fazendo com que eu percebesse que existia um trabalho a ser feito 

dentro do hospital...tinha certeza que seria um trabalho extremamente doloroso como foi...mas sou uma pessoa 

que gosta de desafios e fui atrás. 

Minha escolha pela oncologia pediátrica...aí é que está o nó...tenho dez anos de análise e durante esse 

tempo pude falar disso, inclusive eu ouvia muito a frase: “como você vai trabalhar com isso?” tive um grande 

choque no dia que fiz uma análise quantitativa das crianças com câncer que havia atendido e dos pacientes que 

tinham sobrevivido...lembro que tinha visto cento e poucas crianças e noventa e sete tinham morrido, ou seja, a 

minha casuística era de óbito...eu parei e falei: escuta, que trabalho é esse que fui escolher? em  análise percebi 

que tinha uma história pessoal...talvez uma tentativa de salvar as crianças que eu não consegui salvar....Tenho 

uma filha de doze anos e depois dela, perdi mais dois filhos com quase nove meses de gestação....como eles 

estavam dentro da minha barriga, eu me senti totalmente impotente diante da situação...não tinha nada a 

fazer...fizemos tudo que podia....fomos para São Paulo, fizemos cirurgia e não conseguimos salvá-los...então eu 

acho que com certeza tem alguma coisa nesse sentido...dei uma recuada porque imaginei: estou tentando 

resolver minha vida pessoal no trabalho...mas de repente vi que não...acho que foi uma forma de sublimar...de

somar alguma coisa....sofri bastante...adoeci mesmo do corpo porque não estava conseguindo falar sobre 

isso...mas dei conta do recado até hoje. 

Ser psicóloga na oncologia pediátrica é...vou fazer uma associação livre...o que tiver vindo à minha cabeça

vou falar...eu me sinto meio que um ouvido ambulante...uma pessoa que permite a fala seja ela de que ordem

168



for....a fala em si pelo verbal, pelo toque, pelo brincar...que é a comunicação maior que temos com a criança e 

os pais. Eu lembro de uma cena numa das enfermarias de um hospital que me marcou muito...sempre falo 

dessa cena em congressos...foi uma cena que uma médica saiu desesperada de uma sala de isolamento onde a 

criança já estava em fase final...essa médica olhou para mim com a mão na cabeça e disse: entra aí e faça essa

mãe parar de chorar porque eu não suporto mais o choro dela! isso me chamou muita atenção e obviamente eu

agi mal na época...sou muito esquentada...hoje eu melhorei... mas puxei a médica e falei: o problema é seu...o 

choro está te incomodando mas eu não vou tirar o direito dessa mãe chorar porque provavelmente é a única 

coisa que ela está podendo fazer agora...o máximo que eu posso dizer é que vou entrar nessa sala e escutar o 

choro dela...no mais não...então é uma experiência muito rica e angustiante também...como a gente ouve muito

essas crianças e muitas delas acabam morrendo, eu fico com um pouco dessas crianças comigo...isso é 

complicado para mim porque são segredos e individualidades...existe uma questão ética muito forte aí...mas

são coisas que ficam meio que tatuadas em mim....é como se eu carregasse a bagagem de muitas pessoas e

chega uma hora que isso pesa....e você não tem mais esse feedback...a pessoa se foi e você ficou com isso 

dela...aí de repente eu me vejo folheando os escritos...essas coisas são complicadas. Se eu não estivesse 

fazendo análise, tenha certeza de que eu não estaria mais trabalhando com oncologia...assumi isso na maior

humildade...não teria! fazendo análise já é difícil e sem análise, impossível! A análise é uma forma que tenho 

de cuidar da minha cabeça, mas tem as atividades de lazer...minha ginástica...meu trabalho também que dá uma

aliviada...apesar de trabalhar com pacientes em fase final. Alguns dizem que o falar é um mecanismo de 

defesa...eu falo, boto para fora pelo menos dessa forma...mas também percebo que guardo muita coisa...a 

análise para mim é o ponto principal. 

Se você me conhecesse há oito anos atrás eu diria que somos duas pessoas diferentes...absolutamente

diferentes! posso te dizer sem o menor medo de estar exagerando, sem o menor medo e economia que mudei

da água para o vinho...trabalhar com oncologia me deu uma concepção de vida totalmente diferente...mudaram

minhas prioridades, princípios, crenças...tudo! muita coisa foi derrubada e muita coisa foi reconstruída...na 

verdade hoje eu me sinto uma nova mulher e muito melhor...para eu realmente me estressar você tem que fazer 

muita coisa...para eu valorizar um pequeno sofrimento você tem que fazê-lo muito maior para eu conseguir 

enxergar! então se eu for colocar na balança...eu me tornei uma pessoa muito melhor...acho que hoje tenho 

muito mais experiência de vida e aprendizado do que se não estivesse trabalhando com isso. 

É muito complicado vivenciar a iminência de morte dessas crianças...muita gente diz que não devia falar 

isso, mas eu falo: eu devia falar sobre isso sim porque eu acho que a gente acaba entrando em contato com uma

série de coisas que se não forem faladas vão continuar acontecendo e as pessoas vão continuar mantendo

segredo....eu acho que essas coisas têm que ser faladas...eu ia a todos os enterros e velórios dos pacientes que 

morriam...eu me envolvia e me mobilizava demais...era importante ver a morte porque eu estava em contato 

com essa morte sem acreditar que ela existia....sentia que era uma necessidade...eu tinha de comprovar que 

aquele paciente tinha morrido...eu ficava até a hora de descer, fechar e cobrir o caixão com cimento...passei
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isso durante muito tempo....nos três anos e meio de estágio no hospital apesar de eu ter uma supervisão na 

universidade...efetivamente eu não tinha uma psicóloga do meu lado...tinha uma supervisora externa, mas no 

setting era eu e eu....minha escuta foi verdadeiramente desenvolvida porque eu não me sentia autorizada a falar 

e intervir...porém a escutar eu me sentia absolutamente à vontade. Hoje um marido me diz: impressionante essa 

mudança...porque eu falo muito...mas para escutar tenho um poder absoluto....se você chegar aqui e dizer que 

precisa falar, eu digo fale e escuto você. Eu acho que a vivência de iminência de morte ainda é 

complicada....passo por diversos processos...tem o home care, em que a gente vai em direção ao paciente na

hora que ele está morrendo...uns chamam a psicóloga para falar uma série de coisas...então é complicado. Na

verdade eu acho que a iminência de morte me trouxe uma urgência de viver insuportável...é isso! 

As nuances do trabalho com a criança que têm câncer no hospital e na home care são bem diferentes...no 

setting do hospital você entra no habitat do médico que te chama na maioria das vezes...a família também

chama...muitas vezes o paciente não te solicita. Não é uma demanda do paciente...é uma demanda das pessoas 

que estão em volta dele. Em casa, a gente está no setting da pessoa, no habitat dela....é mais uma invasão 

fortíssima...eu atendo as pessoas na cama delas, no quarto delas....chego na hora do almoço, na hora do banho 

ou na hora de sua intimidade....então é um trabalho que tem uma série de nuances onde tem que se trabalhar

muito a técnica...porque a psicanálise é uma linha que mantêm uma certa distância....temos que quebrar uma

série de tabus para conseguir fazer o trabalho. Foi muito importante conhecer isso....entrar na casa do paciente 

significa você entrar na vida social e familiar...aí você acaba escutando o paciente, a família, o cachorro, o 

papagaio....você passa a fazer parte....é bem diferente...com a criança, especialmente, eu não tenho um número

grande de atendimentos em casa...porque a criança tem muita chance de viver e tem muito tempo de vida...a

concepção de levá-la para morrer em casa não é a mesma do idoso. A família do idoso respeita o desejo dele 

morrer em casa...mas no caso da criança é como se levar para casa significasse desistir de tentar investir nessa

criança, então eles mantêm a criança, na maioria das vezes, na UTI até os últimos minutos...porque é para 

salvar. A experiência que eu tenho de casa é bem interessante....costumo dizer que apesar das pessoas não 

acreditarem, eu trabalho com a questão da morte digna...para todo mundo a morte pode ser triste, porém existe 

até a morte bonita.

A pesquisa e a formação são fundamentais para o psicólogo...essa é a maior frustração que eu tenho em

relação ao Rio Grande do Norte....acho que pouco se tem feito em relação a isso....o investimento em pesquisa

aqui é escasso, quase irrisório,  ínfimo...confesso que foi uma decepção muito grande para mim....acabei caindo

no erro de entrar nessa dança....tenho uma história de profissão riquíssima e todos os dias da minha vida, penso 

em quanto poderia estar fazendo em termos de pesquisa....e acabei me vendo perdida por falta de apoio, de 

profissionais e pela própria dificuldade da região em aceitar uma psicóloga dentro da oncologia...é uma coisa 

absurda! não consigo compreender...eu me sinto uma E.T. no sentido exato da palavra...uma E.T. porque eu 

não concebo isso...a dificuldade que eu tenho de explicar a necessidade de um psicólogo para um médico

diretor de hospital...a sensação que tenho é que preciso provar uma coisa óbvia...eu me tornei uma pessoa meio
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que descrente...não tenho que está provando a importância de psicólogo porque isso é uma coisa óbvia...é lei!

tem que ter um psicólogo numa enfermaria de oncologia, seja infantil ou não, é lei! mas eu não compreendo

isso aqui...pareço que estou falando grego...as respostas que eu ouço: não, com certeza...psicólogo é super

importante, mas não é prioridade...a gente não tem condições de bancar isso agora! então é uma frustração 

enorme pra mim...é um campo vastíssimo que muita coisa pode ser feita...mais do que nunca tenho absoluta 

certeza que o câncer é uma doença fabricada e construída por nós mesmos...e que ela pode ser vivenciada de 

uma forma totalmente diferente se a pessoa estiver muito bem acompanhada....pode está escrito em livro mas é 

a minha experiência... é uma constatação empírica...essas constatações empíricas, na minha opinião, são o que 

constroem a teoria porque é lindo você ver em livro, difícil é você constatar no real. Então é uma oportunidade

até que eu tenho de te colocar isso....olho para Natal e tenho pena...olho para os grandes hospitais e me dá 

vontade de sair correndo... eu não concebo um hospital com mais de duzentos leitos com uma psicóloga 

apenas...e se você disser que não existe demanda, é mentira! existe demanda do paciente, do cliente... do 

hospital que escreve em todos os livrinhos de sugestões...muitos pacientes ligam todo dia perguntando se eu

tenho convênio com a instituição...sou funcionária da instituição, mas não sou psicóloga credenciada...então eu 

digo para as pessoas que escrevam e mandem isso para Unimed...mas não adianta...ainda se tem a concepção 

de que curando o corpo você  cura a mente...pode passar mil anos, mas aqui é assim! eu venho de Brasília e 

viajo pelo Brasil inteiro apresentando trabalhos e a recepção é totalmente diferente...aqui só temos um único 

hospital referência de câncer que tem sensibilidade para psicólogo...no mais, eu não posso citar nenhum.

Falar do meu trabalho com essas crianças é o máximo...amo o que eu faço...por mais louco que isso possa 

parecer...esse sofrimento...eu adoro o que faço...tenho tesão absoluto pelo meu trabalho...eu me sinto 

absolutamente realizada na minha profissão...digo isso de coração porque tenho quatro anos de formada e é

pouco tempo, porém, tenho uma história anterior....tenho dez anos de universidade que é muito tempo se você 

realmente se propõe a estudar...eu escolhi psicologia....entrei no curso que eu quis. Segundo minha mãe, desde 

os nove anos de idade eu dizia que queria fazer alguma coisa em que pudesse escutar as pessoas....obviamente

aos nove anos de idade eu não usava a palavra psicóloga, mas minha mãe sempre soube que eu faria 

psicologia....e realmente aos dezessete anos eu prestei vestibular e nem questionei...coloquei psicologia nas três 

opções...falar disso é muito bom! tem muita gente saindo das universidades totalmente desanimadas....às vezes 

encontro minha turma e eu diria que sessenta a setenta por cento não faz psicologia...e isso é frustrante...não

acreditam mais na psicologia....e eu acredito cada vez mais na psicologia...mesmo sendo barrada em

hospitais...você não faz idéia do quanto já paguei para está aqui na instituição...do quanto que já tentaram me

colocar para fora...de abaixo assinado de psiquiatra, de tudo que você puder imaginar já passei...mas me

mantenho aqui. Faz quatro anos que me formei e entrei aqui...implantei o serviço de psicologia na Home Care 

e estou aqui mesmo a trancos e barrancos...poder falar dessa história é extremamente prazeroso...pretendo, 

inclusive escrever um livro sobre a minha experiência porque acho que vai poder contribuir com muita gente 

que não consegue falar sobre o medo de dizer que se envolveu...e eu fui para enterro...chorei...dei uma de 
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assistente social...carreguei maca....tive vontade de levar cesta básica...fiz isso tudo...tive que passar por isso 

tudo para poder compreender que não era esse o meu trabalho...então eu acho que foi um percurso riquíssimo.

Muito cedo aprendi a lidar com as diferenças...tive que compreender que as pessoas não eram iguais a mim

e que não eram melhores, nem piores; eram apenas diferentes. Você lida com a religiosidade do  outro o tempo

inteiro no hospital...muitas vezes é difícil na hora que você vê uma mãe dizer: foi Deus que quis assim...e eu 

não acredito nisso....tenho a minha religiosidade...sou espírita e nunca deixei que isso influenciasse o meu

trabalho, mas óbvio que o pensamento que tenho em relação às coisas é diferente do pensamento de muitos

clientes. Comecei a estudar sobre as religiões para compreender as crenças...foi muito difícil ver que uma

crença estava impedindo alguma coisa de transcorrer...mas também estava vendo que é a minha visão de

acordo com o que eu pensava.... Então eu respeito a religiosidade....é uma âncora fortíssima e muito importante

na doença....as pessoas se agarram mesmo e muitas vezes se sustentam através disso...se você retirar, ela vai 

embora...mas muitas vezes eu já tive vontade de dizer Deus não é isso! arh...não é assim...Deus não quer isso! 

eu uso algumas frases do tipo: eu acredito. Deus ajuda...porém a quem cedo madruga...uso isso na intenção e 

no objetivo real de fazer com que esse doente se implique na doença dele, porque é muito fácil dizer que foi o 

Câncer que veio pra mim...que Deus é assim...A intenção é de justamente implicar o doente, de trazê-lo para a 

responsabilidade porque  muitas vezes você vê que o posicionamento do paciente com câncer é naquela 

condição de: dei tudo....fiz tudo por todos e agora o que eu ganhei foi isso! é simples culpar o externo sem se

implicar....Eu não passei a ser espírita quando comecei a trabalhar com isso...nasci espírita. Minha mãe é 

espírita de muito tempo....questionei, passei por vários momentos. Quando eu decidi pela psicanálise, meu

psicanalista olhou para mim e disse: você tem religião? e eu: tenho...e ele: pois é a primeira coisa que você vai 

perder....e realmente eu passei por um processo bem delicado de questionamento: será que esse Deus existe? no 

momento que as mortes começaram a acontecer comecei a questionar mais: que Deus é esse ?eu não aceito os 

questionamentos por aceitar...eu vou atrás,  se estou com dúvida, vou estudar e ler mais...e acabou que 

culminou justamente no momento que comecei a estudar mais Alan Kardec, espiritualidade e espiritismo.

Passei a estudar outras religiões....você acaba conhecendo um monte de religiões, tipo o racionalismo cristão. 

Eu nunca tinha ouvido falar disso e acabou que consegui um livro e fui ler...Acho que a religiosidade sempre

vai fazer parte de todo ser humano...eu acho que o psicólogo tem que aprender a aceitar as diferenças.

A experiência de trabalho com a equipe é dolorosa...sou mulher de médico e isso me ajudou muito...mas

também me atrapalhou muito. Hoje falo com mais tranqüilidade que me atrapalhou mais do que me ajudou 

porque as pessoas não me viam como a psicóloga e sim como a mulher de outro...isso me prejudicou 

terrivelmente....prejudicou a minha entrada no hospital....então eu comecei a agir da seguinte forma; primeiro,

mudei meu nome, colocando o meu sobrenome ao invés do dele...porque faziam essa associação. Comecei a 

me aproximar de baixo pra cima hierarquicamente falando....não penso na questão de lugares...eu me

aproximava muito dos auxiliares de enfermagem...escutava muito, as dores deles, e percebia que a demanda

deles era enorme...esse pessoal tem uma escuta fantástica! eu continuo mantendo isso porque eu trabalho com
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auxiliar de enfermagem aqui...somos vinte...eles andam por todas as casas e trazem o que está acontecendo 

com os pacientes...e dizem: tem um paciente que eu acho que está deprimido...e a demanda é sempre real. 

Quando eu chego lá está acontecendo isso mesmo. Eles não são psicólogos, são auxiliares de enfermagem, mas

têm uma escuta perfeita...às vezes muito melhor que a do médico. Então eu comecei de baixo para cima e fui 

subindo...peguei a enfermagem e conversava muito com a nutricionista para ver a questão da alimentação, do 

câncer, da quimioterapia, da anorexia  e da fisioterapia. Tenho uma relação muito legal com a fisioterapia...é 

impressionante como a gente se dá bem...mas o médico é sempre uma novela mexicana! sou muito

impulsiva...a psicanálise me tornou uma pessoa muito verdadeira....eu não vou falar nada para te agradar! 

posso até ficar em silêncio, mas falar para te agradar, tenha a certeza de que não vou falar! então muitas vezes 

eu sou muito incisiva, eu sei. O meu tom de voz é autoritário e invasivo às vezes....muitas vezes fiz colocações 

para os médicos...nunca me achei numa posição inferior ao médico e nem me  percebi num lugar de disputa 

com ele...não acho que seja assim! acho que o psicólogo tem o seu lugar...eu não preciso está provando nada 

para ninguém...eu acho que tenho perfeita condição de discutir com qualquer médico e não preciso entender de 

medicina para poder discutir com ele...preciso entender de psicologia para poder discutir com ele...então já 

causei muito mal-estar, mas nunca deixei de falar e de dá minha opinião mesmo que ela não fosse seguida...não 

deixei de discutir com o médico sobre os custos, benefícios e efeitos da medicação... e de como a gente vai 

poder trabalhar isso...e o médico olhar pra mim e dizer uma frasesinha: quem você pensa que é menina? eu 

falei: olha penso que sou nada, eu sou...meu nome é fulana e sou  psicóloga...não estou aqui de brincadeira. 

Meu maior objetivo aqui é o paciente, não é você nem sou eu...é o bem-estar do paciente, a qualidade de vida 

dele aqui enquanto ele estiver aqui...então eu vou tá falando disso sim...Então tem pessoas que me amam e tem

pessoas que me odeiam...porém hoje eu tenho uma demanda médica bem interessante...alguns médicos ligam

pra mim e dizem:  estou pensando em dar alta para fulana, o que você acha? porque eu acho que ela está muito

ruim no hospital. Eu acho que a gente pode fazer essa medicação em casa, o que você acha? E essa sensação é 

muito boa...acho que já há uma escuta diferente. Não são todos, nem nunca vai ser! Nem Deus agradou a todo 

mundo, muito menos eu. Então é fundamental a equipe bem entrosada, falando a mesma língua, não 

desfazendo o que o você acabou de fazer...chegar perto é muito importante....e a forma que eu encontrei para

chegar perto da equipe não foi mostrando meu trabalho com o paciente...foi escutando-os...essa foi a forma que 

encontrei de me aproximar enquanto ouvinte até conseguir entrar...cada um encontra uma maneira mais viável, 

mas foi essa que eu encontrei. 

O sentido do meu trabalho é de permissão...de aparecer...não eu, mas o doente...A sensação que eu 

tenho é que em cada enfermaria que entro eu tenho a possibilidade de fazer ressurgir aquele sujeitinho ali 

totalmente assujeitado...só isso...é sair daquele atendimento o paciente vivo ou morto eu ter a certeza que

permiti que ele surgisse....Sei que parece uma coisa tão longe...muita gente fala: é muita viagem...você não vai 

poder jamais quantificar isso...eu parei de quantificar...qualifico! então o sentido que eu do ao meu trabalho é 

de poder sentar e escutar o que o paciente tem para me dizer nem que seja por palavras....e muitas vezes é só 
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isso...é só escutar...não digo uma palavra...não faço uma colocação...só escuto...permitir isso eu acho isso 

fantástico!

Acho que o trabalho na oncologia pediátrica tem que ser feito e continuado...é  duro...todo mundo vai 

passar por muitas coisas assim...lembro de um médico hematologista que eu procurei quando me vi de frente 

ao espelho cheia de manchas roxas pelo corpo...e isso é real, não é novela mexicana...aconteceu mesmo...estava

cheia de manchas roxas e fiquei apavorada...em pânico porque  tinha certeza que estava com câncer...eu me

desesperei  atrás desse médico e ele perguntou: você trabalha com que? e eu disse: trabalho com crianças com

câncer...e ele me disse: você só trabalha com criança com câncer, você não tem câncer! eu desenvolvi uma

púrpura psicossomática e tive que mostrar no corpo as marcas que estava adquirindo desse trabalho...desde 

então percebi o que eu tinha que fazer...mas eu tinha que me cuidar para continuar...não era só fazer, mas

continuar! é difícil...tem trabalhos muito mais simples, agradáveis e ligths...muito mais leves...mas nunca gostei 

das coisas muito fáceis, entendeu? acho que vale a pena....hoje eu posso dizer que vale a pena! 

Narrativa 6 - Fátima 

Foi muito difícil entrar na oncologia pediátrica...porque até então minha experiência em hospitalar 

não era grande...tinha tido apenas uma experiência com crianças em Campinas e foi um trabalho

pequeno...durante uns seis meses e depois, mais seis meses depois de formada. Vim pra Natal e comecei

a trabalhar...foi difícil porque eu imaginava crianças com doenças...mas o meu referencial de câncer era

com adultos...então foi difícil começar um trabalho com as crianças... 

Quanto à escolha pela oncologia pediátrica...eu não escolhi, fui escolhida...foi uma provocação, um

desafio, uma coisa nova. Eu estava chegando e não tinha vínculo com o hospital ainda, mas trabalhava 

como voluntária...aí uma médica me chamou e disse: tem as crianças com câncer que tão precisando de 

você... foi desafiante aprender e conhecer...acho que fui aprender fazendo...foi muito sofrimento para 

mim porque na minha fantasia a criança não tinha câncer...e  criança doente na enfermaria me chocava 

demais....as crianças ficavam sem acompanhantes.... realmente o ambiente de enfermaria do hospital era 

muito cruel e inóspito....imaginar a criança doente e com câncer é algo muito cruel porque também na

minha fantasia, câncer e morte são sinônimos de algo bem imediato... Eu tinha trabalhado com crianças 

antes mas não com crianças com câncer...minha formação teve uma diferença que eu acho muito boa e 

foi melhor para mim...no último ano de faculdade fiz estágio no hospital geral e psiquiátrico, na escola e

na empresa...não tinha essa mordomia de você escolher a área...tive que fazer os três....então isso foi 

muito bom....mas minha opção básica foi escola e clínica....o que me deu uma visão de como trabalhar 

com criança....a escola não deixa de ser um ambiente contextualizado onde você trabalha a família e o 

professor....nas escolas que eu trabalhei tinham crianças com dificuldades de fala, deficientes auditivos, 

crianças de periferia e  todas as demanda...dentro dessa população tinham crianças doentes 
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também....minha experiência anterior foi em clínica num consultório particular e em escolar, na

prefeitura. Hoje estou um pouco afastada das crianças...não atendo diretamente as crianças na 

enfermaria, só no ambulatório onde a demanda é pequena...a demanda maior tem vindo da enfermaria

para dá suporte aos familiares, principalmente quanto ao recebimento do diagnóstico... 

Ser psicóloga na oncologia pediátrica hoje é bem mais fácil...é compreender não só o paciente que 

está doente e seu contexto...o que é a doença para ele e para a família? o câncer ainda é uma doença 

sempre associada à fatalidade e à morte...ser psicóloga nessa situação como em qualquer doença que 

envolve sofrimento ou procedimento invasivo... não é muito fácil não...à partir do momento que você 

sabe que seu trabalho faz bem aos outros e para quem está recebendo...aí se torna mais ameno. Acho que

pela minha dificuldade de lidar com perdas fugi um pouco... minha preocupação é se não estou levando

as perguntas para o lado pessoal...mas essa questão envolve o pessoal...tive algumas perdas importantes

nesses últimos três anos e daí a minha dificuldade de lidar com perdas...ainda acompanhei crianças com

câncer e as vi em fase terminal até o último momento...a família não suportava ou muitas vezes, a mãe

não suportava e eu ficava com a criança até os últimos momentos...Tá sendo difícil suportar algumas

perdas pessoais...então eu limitei meu trabalho na enfermaria....só vou lá atender uma criança específica

ou um caso específico...eu não suporto mais ficar na enfermaria direto independente da 

patologia...Limitar meu trabalho dessa forma é, antes de mais nada, um respeito a mim mesmo...não vou 

dizer assim: não quero trabalhar mais na enfermaria. Antes eu achava que precisava fazer tudo por ser a

única psicóloga da instituição...foi quando comecei a pensar e dizer assim: não quero mais isso...não faço

mais isso...Isso para mim é reconhecer limites...foi muito bom fazer isso...meu trabalho ficou muito mais

fácil...antes eu me envolvia muito com todos os pacientes...eu vivia isso mesmo...não que eu entrasse na

história deles, mas estava presente nas necessidades deles...hoje estou mais distante e é muito melhor...as

coisas ficam mais claras...os conteúdos....o que é meu e o que é deles fica muito mais claro...fica muito

melhor de se trabalhar! 

O trabalho do psicólogo no ambulatório é bom porque tem começo, meio e fim...eu brinco com as

estagiárias que vem pra cá e digo assim: vou fazer psicoterapia breve...e às vezes até faço mesmo em

nível de ambulatório porque não tenho certeza se esse paciente vai voltar amanhã...então é algo 

imediatista...tem que ser breve porque o tempo é curto para  trabalhar com o caráter preventivo e com as

doenças psicossomáticas...enquanto estou atendendo é muito bom...é uma coisa que sei fazer por me dá

muito bem...depois do atendimento vem alguma emoção ou levo para meu trabalho pessoal ou divido 

com os colegas. Eu me cuido fazendo psicoterapia...com o meu trabalho pessoal sempre...além de lazer, 

festa, amigos e deixando que as pessoas me cuidem também.

Vivenciar a iminência de morte dessas crianças não é uma coisa tranquila para mim...dentro da 

biosíntese eu não posso pensar...o que eu acho que  me apaixonou na biosíntese é poder expressar para o

cliente o que está acontecendo...se aquilo me toca de alguma forma posso dizer para o cliente e para

família: percebo a sua emoção e a sua emoção me toca...acho ótima a biosíntese exatamente por isso...se 
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aparecer uma emoção, eu não vou negar...lógico que não vou me derreter junto do cliente...mas posso

expressar o que sinto até porque estou em sintonia com ele. 

A formação do psicólogo que trabalha na oncologia pediátrica deveria ser existencial-humanista,

porque é uma compreensão do ser humano, muito mais contextualizada e real...não vejo outra forma...e a 

pesquisa é uma coisa que eu sempre quis fazer...mas nunca me organizei o suficiente para concretizá-

las...inclusive eu saí da enfermaria e agora vai ter concurso aqui na instituição...estou pensando em tomar

todas as coisas que tenho registrado e fazer umas anotações de como ou para quê eu vou utilizar isso 

depois...É um material didático muito importante, pois ninguém em Natal tem a experiência que eu 

adquiri durante todos esses 19 anos de atuação até hoje...quero aproveitar este material para estudo de 

Caso, discussão de Casos Clínicos e supervisão de estagiários. Agora que aprendi a colocar os limites eu 

me sinto muito bem no meu trabalho...antes eu até tinha essa noção clara, mas não tinha coragem de 

dizer não. Diante disto eu me sinto em crescimento...estou muito mais inteira e presente naquilo que me

determino estar a fazer no presente...acho que isso advém do meu amadurecimento decorrente do meu

processo psicoterápico e da compreensão de que não preciso dar conta de tudo porque sou a única 

psicóloga da instituição...agora o que é muito mais legal é porque eu escolho o que vou fazer. Eu

trabalho em outros Programas com crianças portadoras de Diabetes tipo 1 e crianças com Bexiga 

neurogênica...Chamaram-me para trabalhar com crianças portadoras de fenda lábio-palatina e eu 

recusei...não vou e pronto...não se discute...eu não vou e acabou...é difícil trabalhar com crianças com

"defeito" na face mesmo sabendo que pode ser corrigido.

Eu imagino que transito muito bem no cotidiano de trabalho...acho que tenho um bom rapport com o

doutorando e com os familiares....Andei fazendo umas provocações aqui...algo do tipo de atender junto

do pediatra doutorando...e na consulta médica, por exemplo, eu pinço as demandas psíquicas...o 

doutorando que é acadêmico respeita e gosta muito....mas o resto da equipe fica meio resistente à 

mudança....é algo até esperado. Alguns dias eu fico no ambulatório quando espero abrir uma sala porque 

eu não tenho uma sala específica para atender...tenho dias e horários para atendimentos...às vezes preciso 

da sala antes, aí eu fico com o pediatra que aceita e tem a cabeça mais aberta...e a gente fica com os

outros atendendo....é muito legal...ano passado isso foi mais sistemático, mas o pessoal do ambulatório

começou a criticar e a reclamar muito dizendo que eu não fazia nada...e não fazer nada é igual a não

fazer aquilo que eles imaginavam que um psicólogo deveria fazer...isso para mim foi chocante porque eu 

gostava muito de fazer esse tipo de atendimento...era enriquecedor para todo mundo.

Falar do meu trabalho é uma coisa boa...quando decidir fazer só ambulatório pedia a oncologista que

incluísse seus pacientes no meu ambulatório...eu não acredito que as crianças de hoje não tenham os

mesmos transtornos emocionais decorrentes da doença que elas tinham no passado....pode ser até que 

elas tenham os transtornos do passado acrescidos de outros...é muito bom falar da minha trajetória no 

hospital...pelo que eu saiba sou a primeira em hospitalar aqui... 
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A questão da religiosidade e da espiritualidade é muito forte no Rio Grande do

Norte...principalmente os evangélicos....eu não tenho preconceito nenhum...isso é muito forte e é bom

em determinados aspectos porque a família entrega a Deus e ao médico...a fala das mães é assim: em

primeiro lugar Deus e depois o médico...então o médico é o sacerdote de Deus na terra. Esse pode ser um

aspecto muito bom e positivo sob determinado aspecto de dar suporte para essa família aguentar o tranco 

que não é fácil...mas há também o medo de que a família fique só na religiosidade e deixe de fazer o 

tratamento....aí quando volta... já volta sem jeito. 

O conflito de dizer para a criança se ela tinha câncer ou não...nesse caso a família sempre dizia

não...tinha esse conflito até com a própria equipe...uma  oncologista dizia não...respeite o paciente e 

acabou...isso era cruel porque uma coisa era comunicar à família e dá o suporte para essa família durante 

as necessidades....mas ser falso é outra coisa...nenhuma médica aceitava e normalmente os pais também

não aceitavam....e aí se criava todo um conflito...por mais que a criança não  compreendesse sua 

doença...Os pacientes com câncer que vêm para mim têm transtornos emocionais decorrentes da própria 

doença e do tratamento em si...mas não sei como está a questão do diagnóstico hoje.

A experiência de enfermaria que tive no início foi difícil...foi um confronto direto mesmo...eu fui

atender um paciente que estava no oxigênio...mas entre um episódio e outro ela perguntou: “doutora, 

quero saber se eu vou morrer”. E eu disse: eu posso morrer, todo mundo pode morrer...e ela disse: quero

saber se eu vou morrer dessa doença...eu sabia que ela estava em fase terminal e falei que sim...todo

mundo quis me matar! nessa hora entrou a médica e a equipe e eu fiquei sustentando o que tinha 

dito...mas fiquei mal na equipe e estava preocupada com isso...mas o importante era o respeito com a 

criança...e no final a criança me disse: que bom...obrigada! ainda bem que eu vou morrer porque eu não

estou aguentando mais...Então é  importante ter um feeling para sacar como você deve dizer ou o que

você não deve dizer...acho que isso você só aprende fazendo. 

Narrativa 7 - Patrícia 

Tenho que deixar bem claro que sou funcionária da instituição...aqui recebemos os pacientes 

oncológicos independente da idade...eu já atendi alguns pacientes da pediatria...mas quando fui 

convidada para fazer parte da instituição o meu trabalho não foi direcionado à criança....quando a criança 

chegava ao hospital, eu e as outras psicólogas, também as atendiam...Na outra unidade da instituição a 

demanda infantil é bem maior que aqui...lá tem cirurgia pediátrica e pediatria...então as crianças também

se internam para fazer quimioterapia e tratamento clínico pós-qt...tudo depende do quadro da criança. 

Em uma das unidades da instituição, o atendimento da criança ocorre pela radioterapia e também pelos 

pediatras...mas aqui a gente tem pouca demanda de criança oncológica...temos crianças aqui porque

consideramos criança até os dezesseis anos para ficar numa pediatria. Então dentro desse quadro a gente 

tem...a maioria é leucemia, osteosarcoma ou outro tipo de câncer...mas geralmente aqui a gente não
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atende muito, pois é uma unidade diferenciada que não atende SUS....atende apenas particular e 

convênio....então não se faz escolha de se internar aqui...mesmo assim nós temos bastantes casos de 

crianças oncológicas.

Minha inserção na oncologia desta instituição foi através de encaminhamento...fui convidada para 

trabalhar aqui e os médicos me encaminhavam os pacientes...eu escolhi a oncologia e não fiz nenhum

concurso para entrar aqui...fui convidada mas já tinha feito  hospitalar e atualmente faço especialização

em psicologia do desenvolvimento e da saúde. Meu estágio na universidade e da formação específica foi 

em hospitalar na área de oncologia...eu escolhi a parte oncológica....gosto de trabalhar com o paciente

oncológico...foi por opção mesmo, inclusive, algumas colegas dizem o quanto é difícil. Geralmente

alguém que queira trabalhar com oncologia já teve parente oncológico...mas na minha família não tem

nenhum caso oncológico...foi opção mesmo.

Ser psicóloga na oncologia pediátrica é gratificante porque no momento que eu atuo com aquela

criança permito um espaço diferenciado para ela falar sobre esse adoecer e  sobre o tratamento em sua 

compreensão sem que tenha medo de falar sobre isso...porque é isso que percebo em relação à família...a

criança tem medo de machucar os pais e se sentem culpadas por estar doentes...é o momento em que

permito que ela fale desse sentimento de culpa...da angústia, das perdas, dos lutos e até mesmo da 

morte...É muito bom exercer esse trabalho porque sem isso a criança passaria pelo tratamento até mais

angustiada e pesada... e aquilo tudo seria mais difícil do que já é. Sei disso e acredito na minha profissão, 

mas por outro lado é doloroso...é doloroso quando vejo aquela criança sendo mutilada e tão maltratada

pelo tratamento...mesmo a gente sabendo que ela precisa fazer aquele tratamento....muitas vezes esse 

tratamento acaba matando ela. Quando eu perco um paciente criança, que está lutando contra o câncer eu

me deprimo, me chateio e me entristeço, mas nada que venha a me descompensar...até porque tenho o 

meu apoio que é o famoso tripé teoria, supervisão e trabalho pessoal...mas nesse outro lado é muito

doloroso perder o paciente quando ele está tentando...às vezes pegamos o paciente muito machucado

fisicamente...quando é criança isso é menor...a alma dela não está tão machucada...é como se fosse uma

tranqüilidade...mas as maiorzinhas se ressentem muito por não continuarem vivas e falam disso. Diante 

disso tem o lado gratificante que é poder escutar, apoiar, direcionar, ajudar nessa fala...por outro lado é 

ruim e me sinto muito mal...no momento que vejo o apego e o lamento do pré-adolescente é doloroso! 

mas eu pude permitir que ele falasse disso e aí ele vai mais tranqüilo com certeza...já não existe tanta

angústia quanto aquele que não é trabalhado. 

Ao vivenciar a iminência de morte dessas crianças eu sempre estou com o pé atrás...a gente tem

muitos casos de cura, mas também tem muitos casos que não têm cura, que não têm êxito...a

quimioterapia é a arma para combater aquele determinado câncer...no entanto, é uma arma com dois 

gumes que provoca muita coisa e às vezes o organismo da criança não resiste...não temos muitos casos 

que venham a óbito por causa disso, mas é muito traumático...sei também que aquela criança que está 

sorrindo naquele atendimento tranqüilo pode ter uma parada daqui a dois dias e isso assusta...mas eu não 
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me privo de fazer o máximo que posso naquele atendimento...nem me privo de ter apego a essa

criança...apego enquanto ser humano...não vou ter um apego como uma irmã, uma mãe, uma tia...tenho 

um carinho pela criança como ser humano...inclusive é um ser humano doente...eu não vou me privar

disso nem deixar de olhar no olho dele...não vou deixar de escutar a dor dele...a dor dele jamais será a

minha...mas eu também tenho minha dor ao ver aquele sofrimento...trabalho isso na minha análise sei 

que minha dor é compensada pela gratificação de poder, ao mesmo tempo em que eu vejo e sei que

existe aquela dor eu também posso tirar muito dessa dor...daí a dor se torna mais física do que 

emocional...isso compensa...é isso que me faz ficar.

Eu me cuido fazendo análise...acho que a análise é o que me faz suportar isso...sem ela vai haver 

muita contra-transferência, muita identificação, muito distanciamento e até o medo de encontrar com o 

paciente...isso existia quando eu não fazia o meu apoio e trabalho pessoal. 

A pesquisa e a formação do psicólogo que trabalha na oncologia pediátrica é essencial porque é um

trabalho altamente diferenciado daquela criança que você atende na escola e no consultório ou em outra 

ocasião...numa separação de pais, numa deficiência de aprendizagem...então aquela criança está 

precisando e a escuta é muito diferenciada. Eu  me norteio pela psicanálise...não existe psicanálise 

infantil e sim psicanálise com  crianças...eu trabalho me norteando pela psicanálise e acredito que a 

palavra é o que vai curar....muitas vezes a criança não tem esta palavra muito clara ou dita, mas ela diz 

de outras formas....então eu atuo dentro da psicoterapia breve com a criança...e vou ter essa escuta que é

muito diferente da escuta do adulto...mesmo em hospital ou com a criança oncológica ainda existe a 

criança falar pela mãe e pelo pai...é o desejo dessa pessoa que cuida...do avô e da avó. Então, é 

necessário  especialização, leitura e pesquisa contínua...vejo a experiência de outros profissionais e a

psicologia enquanto ciência falando das melhores formas de atender esse paciente e de trabalhar com

esse tipo de dor...então eu julgo que seja extremamente necessário! não se deveria atender uma criança, 

muito menos uma criança portadora de câncer sem uma formação específica...a pessoa se perde, sofre e 

não consegue tirar a dor da criança. 

Para mim não existe um momento mais difícil se eu não colocar aqui o óbito porque o óbito é

sempre traumático...eu consigo dar apoio à família tranqüilamente...mas existe uma dor que fica...mas

que dá pra ser resolvida! cada atendimento é uma vivência dolorosa e ao mesmo tempo gratificante...não 

existe esse peso maior. O que eu posso colocar como maior dor é ver uma criança na U.T.I...um

tratamento que não está ajudando, que não vemos perspectiva e o prognóstico está ficando cada vez mais

difícil...esses são os momentos mais pesados....eu vivencio trabalhando essa minha emoção lá na minha

análise e ao mesmo tempo tenho o apoio da equipe multidisciplinar onde a gente conversa, discute e 

pode falar um com o outro dessa angústia de não está conseguindo...ao mesmo tempo tem também

nossas impotências diante do paciente e da questão propriamente psicológica...eu posso discutir com

minhas colegas aquele caso por algum momento ou motivo que eu considere não estar escutando ou 

179



percebendo bem...então a colega me diz: é  por aí mesmo ou então o que você acha daquilo? Me dá uma

luz e aí já melhora o atendimento.

Minha experiência de trabalho em equipe aqui na instituição é muito saudável...temos sempre

mesas redondas para discutir com a enfermagem, com os médicos e com todos os profissionais que

acompanham os pacientes da radioterapia, da quimioterapia, do tratamento clínico e da 

pediatria...discutimos tudo com todos...o pessoal do raio x costumam ouvir nossa orientação e pedir

nosso retorno. 

A religiosidade e a espiritualidade são muito bem-vindas. O paciente que recorre à religiosidade e à 

fé tem mais sucesso no tratamento porque tem mais paz e confiança...então ele se permite participar mais

do tratamento e não se fecha nem se deprime o tanto quanto outros que não recorrem a isso. É muito

difícil e raro ter um paciente oncológico ou um familiar da criança que não recorra à religiosidade....em

algum momento ele parte para recorrer porque precisa desse grande outro...desse suporte que é 

extremamente necessário. Então eu acho que tudo que traga espiritualidade é muito bem vindo e ajuda 

muito ao paciente. 

Falar do meu trabalho me faz recordar as gratificações e as dores...Rubem Alves fala que a saudade 

seria um saquinho no nosso organismo onde a gente guarda as coisas boas. Então esses momentos de

gratificação eu guardo ali...lembro agora nessa entrevista dos momentos de dores e de como elas foram

trabalhadas, daí não me vem a mesma dor...uma coisa muito interessante que me ocorre é o reafirmar

minha escolha...e o por quê de eu ter escolhido a oncologia e aceitado trabalhar com oncologia 

pediátrica...já que não estou especificamente na pediatria...mas se eu pudesse iria para a pediatria com

muita tranqüilidade...iria trabalhar com essas crianças. Falar sobre isso me faz reafirmar esse meu desejo

e assegurar minha escolha.

No momento que a gente atua com a criança temos também que  apoiar a equipe porque tem o apego 

e a questão emocional...além de que muitos profissionais têm medo por serem humanos e por se tratar de 

uma criança...isso acaba de uma forma ou de outra fazendo com que a equipe se identifique e sofra... a 

equipe não tem como escapar disso e acaba sofrendo principalmente quando vêem a criança machucada

e mutilada...isso dói muito...o médico chora...e muitas vezes o psicólogo dá o ombro e a mão a esse 

médico porque ele fez o possível...é muito doloroso ver aquele maltrato físico e o óbito. A formação é 

extremamente importante para o psicólogo assim como o trabalho pessoal sobretudo quando ele lida com

uma criança oncológica que tem o risco de morte iminente...isso é traumático...temos que ter esse 

trabalho...não dá para trabalhar sem se trabalhar. Mesmo que as reuniões com a equipe não façam parte 

exatamente do alvo de uma das funções do psicólogo hospitalar...a gente se reúne para poder falar disso 

e nos darmos apoio nesses momentos....o psicólogo acaba dando mais apoio aos colegas de outras

profissões do que recebendo deles...eu recebo mais quando tenho o apoio das psicólogas da instituição.

O sentido do meu trabalho com essas crianças é de realização profissional...é o que eu sempre quis.

Escolhi minha profissão ainda muito imatura por um motivo que não tem nada ver com  minha

180



descoberta no terceiro ano...que é justamente a época em que se deve fazer a escolha real pela profissão.

No terceiro ano eu estava com 19 anos e foi exatamente quando parei e entendi o que é psicologia e o 

que eu queria na psicologia...e entendi que queria a psicologia hospitalar com o paciente oncológico. Eu 

atendo pacientes oncológicos em meu consultório, mas nunca recebi uma criança oncológica lá...Aceitar

o convite da instituição para trabalhar aqui é uma realização profissional e estar no hospital me gratifica 

muito...é uma realização profissional. 

Narrativa 8 - Júlia 

Fiz minha formação e estágio com criança e adolescente na Abordagem Centrada na Pessoa. A oncologia 

não estava nos meus planos...há cinco anos atrás surgiu a possibilidade de trabalhar na Casa de Apoio quando 

uma colega não pôde assumir e me disse: pensei e me veio você...eu não conhecia a casa...tinha visto os 

adesivos... sabia que era um trabalho com crianças com câncer...daí, conheci a casa. Fiz minha proposta dentro 

do que eles queriam e iniciei meu trabalho lá. Não fiz formação em oncologia...meu trabalho foi desenvolvido

em função da minha experiência de cinco anos na clínica com crianças, adolescentes e adultos. Estagiei dois 

anos com crianças e depois que me formei fiquei coordenando a equipe desse estágio...tenho essa experiência 

em equipe multidisciplinar...a psicóloga que tinha sido minha supervisora assumiu outro cargo na universidade 

e eu assumi o lugar dela quando me formei...então minha experiência veio da clínica com criança...levei para 

meu trabalho na casa o referencial da minha formação...hoje tenho outra formação que é a abordagem corporal 

e a vegetoterapia caracteroanalítica que ainda não utilizo no meu trabalho. 

Quando entrei na casa de apoio, eles não tinham psicólogo. A casa foi fundada por quatro pessoas. A 

equipe de voluntários era pequena e tinha uma psicóloga que fazia um trabalho semanal voluntário com os 

pais...depois eles sentiram necessidade de profissionalizar a casa e daí foram surgindo vagas para assistente 

social, professora e psicóloga...então na verdade eu implantei esse trabalho. Há cinco anos atrás o maior

número de pacientes era criança, mas hoje temos um número maior de adolescentes até porque nossas crianças 

cresceram e o número de adolescente também.

Minha entrada na casa aconteceu no momento que surgiu o convite e a proposta de trabalho...na época

tínhamos 128 crianças cadastradas...todas essas crianças não passam por mim porque são do interior e da 

capital...temos outros psicólogos que trabalham nos hospitais. Eu iniciei meu trabalho com a ludoterapia, 

porque a gente não atende somente crianças com câncer...atende também crianças com doenças 

hematológicas...então comecei a ludo com esses pacientes fazendo atendimentos individuais e em grupo...na 

verdade minha inserção na oncologia pediátrica foi junto com a casa de apoio...minha sensação é que a

oncologia me escolheu porque este trabalho não estava nos meus planos...meus planos eram de trabalhar na 

clínica e ter meu consultório...eu não tinha interesse em oncologia mas quando surgiu essa oportunidade e 

conheci a instituição tive vontade de entrar para ver como funcionava...amo o que eu faço...amo a
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psicologia...então essa coisa do cuidar do outro e de trabalhar está na frente de qualquer coisa...acho que fui 

movida pelo desejo de atuar como psicóloga naquele espaço no momento que conheci e vi a proposta

deles...achei interessante e fui me apaixonando pela oncologia...pelo trabalho nessa prática do dia-a-dia...não 

era algo que eu queria, mas veio, eu abracei e me identifiquei.

Acho que a gente aprende o tempo inteiro na vida....em nossa profissão a gente está aprendendo o tempo

inteiro aonde quer que você esteja...seja na escola, na empresa ou na área educacional...eu já trabalhei em

escola e uns dois anos com seleção no SINE...já andei nas várias áreas e em todos os lugares aprendi 

muito...mas nesse trabalho com a oncologia me veio muita coisa pessoal...e isso me levou a um aprendizado 

diário por lidar o tempo inteiro com o câncer que segundo uma psicóloga é a patologia da incerteza...apostamos

e trabalhamos o momento aqui-agora buscando a cura, mas na verdade é dentro dessa grande incerteza...isso 

me traz um grande aprendizado pessoal...acho que é um grande treinamento de humanidade, que tem ganhos

pessoais no meu viver mesmo...a gente pode se deparar o tempo inteiro com possibilidades de vida e de 

morte...é um grande aprendizado que essas crianças me trazem...eu encontrei muita vida em criança e pacientes 

que estavam morrendo....acho que onde tem muita dor eu pude encontrar muita vida...é comum entrar em

contato com isso...a vida está aí com essa grande possibilidade de eu poder dar o melhor de mim...enquanto

terapeuta...quando somos estudantes de psicologia escolhemos uma abordagem e um referencial que está no 

livro para seguir, mas aprendemos na pele e na hora que fazemos nossa terapia...acho que precisamos desse 

acompanhamento.

No primeiro mês que comecei a trabalhar tivemos a morte de uma paciente...a gente sente...tem

aqueles períodos em que as coisas estão mais estáveis e outros que de repente você perde um, dois, 

quatro, cinco pacientes...recentemente tivemos umas quatro mortes. Quando entrei na instituição já tive 

uma perda e isso foi muito forte para mim...nesse caso a mãe estava muito fragilizada e não quis ir ao

hospital e na época eu a acompanhei...vesti a criança...mas hoje isso não acontece mais...mas naquele 

momento eu que vesti a criança e fui agilizar as coisas referentes ao óbito...foi difícil lidar com essa 

perda do primeiro paciente...tenho um cuidado diário com a equipe...estamos sempre trabalhando com

voluntários e estudantes de psicologia que realizam trabalhos e entrevistas na casa para que não entremos

numa coisa automática...eu te confesso que pelo trabalho que realizo chega um momento que já tive 

receio que isso acontecesse comigo... minha realidade é diferente da realidade hospitalar...estou dentro 

de uma casa de apoio e o paciente está ali comigo todos os dias...se ele ficar internado quinze dias então 

ele fica quinze dias na casa de apoio e a mãe também...então há um convívio diário com a equipe e o

grupo de voluntárias...na hora que tem a morte de um paciente essa equipe é mexida e esses voluntários 

se abalam...então eu tenho que ser o suporte dessa mãe, desse familiar, dessa equipe como um todo e 

desses voluntários....então eu acho que hoje eu lido com essa iminência de morte das crianças com mais

maturidade, mas a dor permanece...não dá para evitar...principalmente no caso de recidiva e quando a 

criança está bem...por exemplo, perdemos um adolescente que estava aparentemente super bem...ele saiu 
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bem do grupo e ia se internar na próxima semana para fazer quimioterapia...mas houve uma

intercorrência e ele foi a óbito...isso foi muito impactante para todos os pacientes desse grupo...para lidar 

com isso eu corro para minha terapia...preciso desse suporte e desse espaço onde eu possa realmente

chorar a dor dessas perdas. Hoje minha terapia é meu grande suporte no sentido de poder lidar com essa 

morte meio que inesperada e de poder lidar nesse processo de perda dos pacientes fora de possibilidades 

terapêuticas e dos pacientes terminais...então essa dor está aí, não tem como negar...eu acho que a gente 

não veste a capa do terapeuta o tempo inteiro...é extremamente difícil lidar com a morte porque a

emoção está aqui presente...costumo dizer que a gente fecha o zíper para cuidar do outro e depois 

abrimos o zíper para poder cuidar da nossa ferida...posso dizer que trabalho com os pacientes pensando e

levando a possibilidade dessa vida na iminência de uma morte presente... pela própria estrutura da 

instituição trabalhamos em cima do prazer...claro que tem a dor, a quimioterapia, o efeito colateral, o 

medo...mas junto disso tem o outro lado da vida: tem televisão, filmes, passeios, amigos, afetividade. 

Faço um trabalho com os  pais, onde não é tratado apenas a questão do tratamento e do câncer, mas

também, as possibilidades de se reavaliar a relação mãe-filho antes do surgimento do câncer...são novas

possibilidades de se contar com essa relação...então busco fazer um trabalho de resgate dessa relação de 

pais e filhos até porque a clientela tem uma série de problemas anteriores ao câncer...acho que o câncer 

vem para abrir mais uma ferida que existia. A morte vai acontecer em algum momento e às vezes até

inesperadamente....busco meu trabalho interno para não levar as coisas no automático...chega um

momento que escutamos que fulano morreu e todos ficam na defesa para não entrar em contato com

isso...então eu busco trabalhar isso junto aos profissionais...temos esse espaço, além de uma reunião 

mensal para discussão de casos, dentre outras coisas pertinentes ao bom funcionamento da instituição. A 

equipe tem outros momentos, e não só nessa reunião, o espaço para no momento do óbito poder sentar e 

falar dessa dor...para poder chorar essa dor e viver essa perda. Tem coisas que não se pode evitar como

aquele paciente que de repente vira "chamego" do dentista ou da nutricionista...aquele adolescente cheio 

de vida que todo mundo ama e que toca em especial um determinado voluntário...então no momento que 

esse paciente entra na fase terminal e no momento do óbito, eles sabem que têm esse espaço para

conversar comigo...às vezes até o profissional me procura...eu acho que a gente tem que entrar em

contato com essa perda e sentir essa dor de algum jeito para que esse trabalho possa continuar pulsando 

nesse contato com o outro que trabalhamos.

Com o tempo acho que o trabalho em equipe vai amadurecendo...quando começamos a casa tinha 

uma assistente social e uma professora voluntária na época...fomos contratadas juntas e  depois a equipe 

foi crescendo. Hoje tem nutricionista, pedagoga, odontóloga, instrutor de informática, gerente de 

marketing...a gente vem amadurecendo nesse tempo, mas eu acho que a psicologia é o coração da casa e 

na equipe sinto isso também. Acho uma coisa maravilhosa o trabalho do psicólogo...a gente vem numa

conquista pelo respeito do que é psicologia...vamos mostrando nosso trabalho na medida que ele vai 

acontecendo...sinto que a psicologia tem o seu lugar respeitado...as pessoas sabem do trabalho que
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faço...sinto isso na minha equipe. Tenho muito cuidado e respeito com relação ao espaço e à função do 

outro...temos muito cuidado para que nossa fala seja muito igual principalmente com o paciente e o 

familiar. Sinto-me à vontade para trocar...sinto que meu espaço é grande e na hora que a coisa pega 

dizem: vai para a psicóloga...então os profissionais e os funcionários da instituição têm esse espaço

comigo. No momento que os funcionários me procuram com algum problema, faço encaminhamento

quando necessário para outros profissionais. Acho que a psicologia tem um lugar muito especial...sinto 

essa coesão na equipe...tem as dificuldades e as diferenças, mas é uma equipe que a cada dia vai 

amadurecendo mais...eu destacaria como ponto fundamental o respeito pelo trabalho de cada um... tenho 

também o cuidado com as colegas que trabalham nos hospitais...elas dão o suporte ao paciente internado 

na hora que não estou lá. 

Dentro das normas da casa e do convívio com os pacientes e familiares...na hora que temos

determinado problema seja com o voluntário ou entre profissionais o nosso papel é muito

importante...temos a habilidade de poder ajudar de uma forma absolutamente clara e neutra. Quando falo

nessa fala de igual é em relação ao paciente e ao familiar....é fazer nosso trabalho sem contrariar as 

normas, com habilidade e jogo de cintura. Temos o Projeto Vida com o objetivo de fazer visitas 

domiciliares às famílias visando a melhoria de qualidade de vida através de reformas habitacionais. 

Como essa criança da gente vive? essa casa tem banheiro? como é essa realidade dela in loco? então a 

assistente social viaja semanalmente com a equipe dela para fazer essas visitas e nesse retorno,

discutimos os casos e  dividimos o que está acontecendo. Tentamos ter uma fala homogênea para não

causar conflitos porque a casa tem as suas normas, como os horários de refeições por exemplo. Nossa

clientela é socialmente carente e a maioria das mães não são alfabetizadas...ainda hoje em nosso meio as 

pessoas confundem psicólogo com psiquiatra...não se tem a idéia clara de quem é o psicólogo, do que ele 

faz... As mães vêm da zona rural e são analfabetas...quando chegam na casa entram em contato com a

assistente social que faz esse primeiro momento de acolhimento e fala como a casa funciona e de cada 

profissional da equipe. Quando as mães têm o primeiro contato comigo falam: para você a gente pode

dizer tudo, né? sinto muito forte a questão da confiança e falo do sigilo...isso é muito forte para eles. Eles

me dizem: aqui para você eu posso dizer tudo...eu sinto  que eles têm esse olhar: a psicóloga vai me

compreender sempre...aqui vou encontrar essa fonte de compreensão...por isso coloquei a psicologia 

como o coração da casa. Quando falo nessa fala de iguais é porque na hora de burlar as normas, as mães

pensam algo do tipo que eu sempre vou entender por ser psicóloga...em alguns momentos você até 

abriria exceção e diria sim ao invés de não, mas a equipe tem que manter a mesma fala...mesmo que em

outro momento possamos rever aquela postura e conversar depois sobre isso, mas naquele momento a 

gente mantém a norma.

Eu gosto de falar sobre o meu trabalho...é interessante quando tem um momento de aula, de 

entrevista...no primeiro momento é difícil dar aula porque tenho ansiedade para transmitir a coisa como

acontece tanto à nível de trabalho como à nível de sentimento. Na hora que você começa a falar o que 
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você faz com prazer e com amor não tem como não ser bom...a preocupação é de realmente traduzir do

jeito que gostaria...a gente faz o trabalho e relata...tem todas as emoções...mas na hora de passar a gente

sempre acha que teria muito mais a dizer...mas na verdade é prazeroso. 

Eu me cuido fazendo terapia...sempre fiz porque eu acho essencial até pela questão da oncologia. 

Costumo dizer que a gente não trabalha com a inteligência do outro, mas com a emoção e o 

sentimento...e do mesmo jeito que podemos ajudar esse outro, também, podemos detonar com ele, com

sua emoção...porque a gente está trabalhando com o mais precioso que a gente tem. Na verdade, o 

psicólogo é o médico da alma...não tem como a gente não se trabalhar...eu me cuido fazendo terapia e

supervisão...sempre fiz supervisão mas tem momentos que a gente pára. 

O meu grande aprendizado pessoal nesse trabalho de oncologia pediátrica é de poder olhar também

para minha vida...há uma necessidade de no momento das grandes tensões e angústias trabalhar isso em

terapia. Acho que temos que procurar essa energia livre lá fora...como caminhada, banho de mar e muito

contato com amigos e com afetividade para poder estar bem...somos nosso  instrumento de 

trabalho...temos que estar colados ao nosso prazer para poder ter essa energia e disponibilizá-la para o

outro....a terapia é fundamental...tem que ter esse espaço. 

Eu acho a pesquisa e a formação do psicólogo que trabalha nessa área fundamental. Na verdade 

tenho interesse de fazer algo fora daqui...tentamos há dois anos atrás trazer a formação da SBPO...mas só 

poderia trazer através da universidade...na época fiz contato com uma professora, mas ela estava 

envolvida no doutorado...daí ficou complicado e em função de outras coisas e da própria dinâmica da

instituição isso ficou em stand by...mas eu acho que é essencial...minha história não seria um exemplo

porque não fiz a formação...fui atendendo através de minha experiência no trabalho...de leituras e de 

muita experiência que eu já tinha de psicologia infantil. A pesquisa é fundamental...dentro da oncologia

infantil temos "n" coisas para se trabalhar e  pesquisar tais como a questão de comunicação do 

diagnóstico, o trabalho voltado aos familiares...acho que dá pra se fazer um trabalho amplo em relação a

isso...há uma queixa muito frequente dos pais sobre a questão dos irmãos das crianças com câncer. Eu

acho que a pesquisa só vem enriquecer esse trabalho que a gente desenvolve....temos poucas pesquisas 

em cima desse cuidador e isso é essencial...qual o perfil desse terapeuta que está trabalhando com

câncer? como ele se cuida?  Como ele chegou até esse trabalho? que cuidados ele tem? Acho que a 

gente precisa saber disso também...e ver dentro de um resultado desse que necessidades a gente tem e o 

que pode surgir a partir disso...como podemos nos especializar e trabalhar mais? nesse campo tem muitas

pessoas com interesse....mas a pesquisa não é todo mundo que quer. Eu acho fundamental e muito

interessante embora não tenha esse movimento de entrar na pesquisa...mas eu acho que tem que 

acontecer porque é com as pesquisas que podemos avaliar as coisas que podem surgir. 

Quanto à religiosidade e espiritualidade nossa instituição não segue uma religião porque a gente 

recebe quase todas....tem pais que são protestantes, umbandistas, espíritas, católicos...Nós terapeutas 

precisamos estar por dentro de muita coisa o máximo que pudermos... sei um pouco de cada uma...então
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eu vou trabalhando isso dentro do que o paciente traz dentro de sua realidade...acho que isso para o

paciente terminal é fundamental...precisamos ter essa grande abertura enquanto terapeuta para acolher o

outro. Com o paciente terminal precisamos ter essa abertura para entrar na crença dele naquele 

momento...por exemplo, as experiências que já tive com as crianças fora de possibilidades 

terapêuticas...às vezes eles falam disso (morte) e outras não, mas a gente sabe que eles sabem...e esse 

conteúdo vem através de perguntas como: tia a senhora acha que o céu existe? nisso ele está falando

dessa possibilidade. Um deles já me disse: acho que os anjos são crianças de Deus...e aí eu entro nisso,

trabalho esse conteúdo. A gente precisa está muita aberta...nosso papel ali é não entrar nisso, mas

entender a religiosidade do outro...acho que a  gente não trabalha sozinha e aí é minha crença pessoal...na

verdade temos todo um referencial teórico e vivencial...tive meus mestres de universidade, da literatura, 

da supervisão....e eu acho que é todo um suporte...mas tem uma coisa espiritual e isso faz parte também

do meu trabalho sentir esse amparo, essa condução...somos instrumentos de uma força maior...na hora

que meu paciente traz a religiosidade dele, a gente vai trabalhar isso dentro de cada caso...mas tem que 

ter essa abertura e dependendo do momento até entrar nisso para trazer a paz que o outro precisa ter

naquele momento.

Em relação ao campo de trabalho, a necessidade é que abram vagas nos hospitais...minha

experiência é em casa de apoio, que é diferente da experi6encia do hospital...isso exigiu de mim um

grande aprendizado enquanto terapeuta para lidar com essas questões de transferência...fiz meu

atendimento, saí e meu paciente continua lá...vou e volto e eles estão lá...essa realidade é totalmente

diferente. Em nível de campo de trabalho, tem até demais, o que  falta é essa grande consciência por

parte dos hospitais...o psicólogo atuando junto à equipe de oncologia pediátrica...isso é necessário. Tem

um hospital aqui em que as crianças se internam e ficam sem nenhum acompanhamento porque não tem

psicólogo lá...aí eu faço a visita....mas o paciente não...Eu acho que me senti meio escolhida pela 

oncologia...eu me sinto cuidando dos meus pequenos...estou fazendo o que posso...temos convênios com

as universidades...mas a oportunidade que temos é  o estágio 

Tenho pouco contato com as colegas da área. Somos uma equipe pequena na oncologia...só 

encontro colegas nos congressos, mas o nosso contato é bom. Na verdade eu não sabia que era a única 

psicóloga que trabalha exclusivamente com crianças em Natal...para mim foi uma escolha ótima. É

interessante que, antes de eu chegar na casa de apoio, vi o adesivo da casa num carro e isso me chamava

a  atenção...fiquei me perguntando que lugar seria esse...tinha outra psicóloga aqui da clínica e eu disse 

para ela: vamos descobri que lugar é esse para poder fazer um trabalho voluntário...eu tinha feito um

trabalho voluntário em creches mas não como psicóloga. Aí passaram dois meses até que um dia uma

colega me ligou indicando que a Casa estava precisando de psicólogo e que ela não podia assumir...

achei interessante porque ela me disse que na hora tinha lembrado do meu rosto...ela era minha colega de 

profissão e tínhamos feito um curso de capacitação em bioenergética há dois anos atrás...era uma pessoa 

que eu não tinha mais contato, mas ela conseguiu meu telefone. Minha sensação é que estava  tudo à 
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minha espera...acho que abracei isso com o meu coração e isso é muito meu. Na verdade, a gente é 

psicóloga porque abraça coisas com a alma...eu faço meu trabalho com muito amor...amo o que

faço...foram as crianças que me chegaram como sempre na minha vida. Ontem eu precisei voltar na 

instituição (estou de férias) para preparar uma aula e eles estavam lá com aquela carinha: volte logo. E 

me perguntam: quando a senhora volta de férias? e eu disse: volto segunda. E um paciente disse: graças a

Deus porque eu me interno segunda-feira, vá me visitar.. Meu maior feedback hoje é do meu trabalho, do 

meu paciente e do familiar...pauto muito o meu trabalho nisso...eu amo o que eu faço...a psicologia lá e 

aqui no consultório...aqui eu não trabalho com paciente oncológico, a não ser que chegue. Minha grande 

alegria é o retorno do próprio paciente...é sentir que ele está bem...é sentir que o trabalho está

acontecendo...hoje as mães e os familiares de crianças em tratamento há muito tempo me procuram com

outras queixas. Temos uma clientela com "n" problemas...tem prostituição, drogas...minha sensação é

que meu trabalho tomou uma proporção maior e que vai além desse cuidar oncológico. A procura tem

sido maior com relação a outras coisas do que em relação à questão do tratamento em si...isto no caso do 

paciente em fase de manutenção e/ou revisão. 

Se você me perguntar o que falta para mim, eu acho que seria realmente uma especialização...é uma

coisa que está no meu projeto esse ano. Meu aprendizado foi muito na prática. Eu achei interessante um

panfleto que vi de uma associação do Rio de Janeiro que trabalha com crianças com câncer porque vinha 

com dicas...e eu vi que o que faço está ali...não porque você leu ali que é para fazer, mas porque no teu

trabalho, no teu lidar com essa criança no dia-a-dia você vai aprendendo mais e mais. Acho que minha

formação na abordagem corporal teve sempre um grande valor nesse trabalho que eu faço porque você

está treinando o olho com o corpo do outro, com o movimento...a clínica me deu um grande respaldo. Eu 

me formei em 1993, mas desde dois anos antes eu já trabalhava com criança e adulto. Para mim isso é

muito gratificante mas não dá pra ficar só na prática...tem que ter todo um referencial teórico...aí fui 

buscando em estudos e cursos e isso é necessário e fundamental para quem está começando. O sentido 

desse trabalho com essas crianças é minha energia para estar produzindo...o trabalho faz parte da minha

vida.

Narrativa 9 - Amanda

Eu me formei em 1995 com um trabalho voltado para a área clínica...sempre quis fazer hospitalar, 

mas quando chegou perto do final da faculdade conversei com muitas pessoas que já tinham experiência 

em hospitais e elas me diziam que sentiam muita falta de ter feito alguma coisa na área clínica que 

proporciona uma escuta melhor e que possibilita não vê só o imediato, mas de fazer uma leitura mais

precisa...nessa época fiz meu estágio na psicomotricidade relacional que é um trabalho corporal que tem

a base teórica na psicanálise...depois que terminei fiquei naquela dúvida se queria fazer consultório, se 

queria continuar nessa área da psicomotricidade ou se realmente era hospitalar que eu queria fazer...era

hospitalar que eu sempre quis e acabei lutando por isso. Quando me formei vim como voluntária para 
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aqui...porque você não pode começar a fazer alguma coisa se não tem nenhuma experiência...então era 

muito importante ver como era o trabalho até  para saber como estava se fazendo o trabalho aqui...fiquei 

um ano dedicada como estagiária voluntária. Peguei o hospital numa fase ruim, pois várias vezes já 

ameaçaram de fechar, e não fechou...foi na época que a psicóloga saiu e eu fiquei sozinha assumindo o 

hospital de certa forma, mas enquanto voluntária...eu não evoluía e não fazia nada porque não era 

funcionária do hospital. O meu interesse pela oncologia demorou...fiquei muito envolvida com todos os 

setores da instituição...aqui você fica buscando o que você tem mais habilidade e se identifique...foi 

quando eu achei a oncologia...a princípio fui contratada para ficar apenas lá, mas como o hospital é 

grande e não tinha verbas teve que ficar uma psicóloga para tudo. Hoje sinto falta de fazer uma

especialização...até já comecei duas especializações...uma na área de administração que é uma coisa que 

também gosto muito de fazer...e outra na área de saúde...só que foi numa fase em que fiquei doente e aí 

tive que parar...hoje penso em retomar isso...Na época que me formei não tinha nenhum curso, 

especialização ou pós-graduação na área de oncologia...hoje eu vejo que tem mais...eu senti falta disso

na época que me formei e quero retomar porque acho que está tendo uma visão maior para esse campo.

Já faz oito anos que entrei na oncologia pediátrica...minha escolha se deu quando fui vivenciando o

dia-a-dia...quando a gente entra na faculdade lê muito e acha que vai ser aquilo...que vai ser tudo 

igualzinho aos livros que você lê...e a prática aqui me ensinou muito mais coisas...Ensinou-me não só a

ajudar a diminuir as angústias do paciente e da família e trabalhar com a equipe...mas eu aprendi muito

como pessoa e profissional...a oncologia pediátrica é um setor que você tem um contato maior com o

paciente porque eles vão e voltam e são sempre os mesmos...isso dá a oportunidade de fazer uma coisa 

mais precisa e com mais resultados nessa área...infelizmente não deu pra fazer assim porque eu tenho

que ficar em todos os setores do hospital...e a oncologia exige um tempo maior e eu não posso dar esse 

tempo...minha escolha foi a partir de vivenciar essa realidade com esses pacientes. Essa vivência no

início foi muito dolorosa porque a sensação que tinha é que  ajudava pouco e que podia ter feito 

mais...toda vez que uma criança aparecia eu falava: mas eu podia ter feito isso e mais aquilo...mas hoje 

isso não acontece...fiz terapia e isso me deu uma sustentação maior a nível emocional...logicamente que

a gente acaba se envolvendo com os pacientes, mas hoje eu percebo que meu trabalho é feito de uma

forma mais eficaz e que essa parte emocional não interfere muito naquele momento em que o paciente e 

a família precisam do meu trabalho.

Ser psicóloga na oncologia pediátrica é o que eu gostaria de ser...é o campo que eu gostaria de 

ficar...não posso ficar só na oncologia porque tem o restante do hospital...mas para mim seria a

realização de um sonho poder fazer um trabalho mais estruturado e organizado na enfermaria com o

paciente e com a equipe...então está sendo frustrante no momento porque eu não posso fazer aquilo que

quero. Quando estou na oncologia é bom... sempre que estou lá aprendo mais e posso fazer uma coisa 

mais eficaz, por essa família e pacientes...a gente sempre acaba descobrindo uma forma nova de lidar e

conhecendo o jeitinho de cada um...então eu vejo que você tem que ter um suporte a nível teórico, mas
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cada profissionais tem o seu jeito e a sua forma de trabalhar...então para mim é gratificante  poder estar 

vivendo experiências que eu não tinha e não tenho em outros setores por conta que a clientela é muito

rotativa.

Vivenciar a iminência de morte dessas crianças é difícil...por mais que se fale que é normal, para

mim não é normal nunca...a gente sofre muito e eu sinto que se a gente não tiver apoio de todo mundo e 

se não tivermos uma equipe que dê suporte no trabalho fica mais complicado...porque lá é assim: entrou 

um paciente e já ficamos esperando de uma certa forma a morte...os pacientes que entram ali, você 

sempre espera que aconteça alguma coisa a qualquer momento e por mais que você se sinta preparada

você nunca está...é uma coisa que eu acho que a gente sofre muito quando estamos prestes a perder uma

criança...mas é uma coisa que é do nosso dia-a-dia...então eu acho que se tivermos um trabalho 

estruturado e uma equipe bem estruturada todo mundo passa por esse processo de uma forma mais fácil. 

O trabalho em equipe é difícil...hoje quem entrar pega a coisa mais fácil, mas antigamente todo

mundo era muito individualista...as pessoas sofriam e sentiam, mas queriam fazer muita coisa só...e eu 

acho que o trabalho não funcionava. Hoje eu não vejo como sendo ideal...tem muita coisa que podia ser

melhorada e muita coisa que podia ser feita de outra forma mas esbarra nas dificuldades...nenhum

funcionário de lá é exclusivo do setor e isso já cria uma certa dificuldade porque fica difícil de

estabelecer um vínculo e de ter uma equipe que fale a mesma linguagem e que perceba o trabalho da 

mesma forma....fizemos uma reunião na semana passada com a equipe, mas dos vinte funcionários só 

foram sete porque os demais têm outro trabalho ou outro vínculo e não puderam ir...então o trabalho fica 

quebrado por conta disso...conversamos muito semana passada com relação à questão do diagnóstico...se 

a gente pudesse estar perto e pudesse fazer o acolhimento no momento em que a médica dá o diagnóstico 

não seria tão difícil nosso trabalho nas enfermarias...mas isso acontece e acho que o trabalho é difícil 

porque falta diálogo e comunicação...então às vezes o trabalho é passado para gente da seguinte forma:

agora já falei que a menina talvez fosse morrer então agora você termina...eu acho difícil, muito difícil. 

Vejo que o meu trabalho é fundamental...o mínimo que eu faço pelos pacientes é muito...a gente vê

que são pessoas que estão longe de família e de tudo...que estão passando por essa fase crucial na vida 

que exige muito...tanto da criança como da família e de quem fica longe...o sentido do meu trabalho é 

assim...parece que ando um passo para frente e dez para trás...porque a gente sempre esbarra numa coisa 

e a coisa não sai 100%...mas esse passinho que dou para frente também significa muito para a família,

para  a equipe e para quem está recebendo...tenho certeza que é fundamental.

Acho fundamental a questão da formação e da pesquisa para o psicólogo que atua nessa área...tem

que fazer isso mesmo... infelizmente aqui no hospital eu e outras pessoas que trabalham mais de nove 

horas por dia temos essa deficiência porque a gente não tem tempo para investir...ou você estuda ou você 

trabalha...e como o hospital precisa não vai me liberar para fazer um mestrado, uma especialização ou

uma pós-graduação...ou a gente faz algo à noite se tiver tempo ou se não der a gente não faz hora 

nenhuma...apesar de eu não fazer é uma coisa que valorizo demais...temos que está preparada e medir os 
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resultados do nosso trabalho...valorizo demais quem busca, quem faz e quem está sempre se

aperfeiçoando...eu não estou podendo fazer uma pós-graduação agora por conta do meu trabalho mas

sempre incentivo quem está começando porque o caminho é esse...hoje, eu vejo que os profissionais 

estão saindo da universidade muito mais preparados do que a gente até porque há uma quantidade maior

de cursos, de especialização e de pós-graduação...acho que as pessoas estão fazendo os cursos com mais

consciência do que querem e não fazendo por fazer ou por determinada estar na moda.

Quanto à questão da espiritualidade e da religiosidade vejo que isso muitas vezes é o que sustenta a

família...tem gente que não gosta muito, mas eu particularmente só acho que ajuda...desde que não seja 

aquela coisa fanática que a pessoa só veja aquilo e pense daquela forma...até um certo nível entre razão, 

emoção e espiritualidade eu acho que é bom...a pessoa precisa acreditar em alguma coisa quando entra 

no hospital. Percebo pela minha experiência de oito anos que as pessoas que não acreditam em nada, que 

negam Deus e dizem: Deus não existe e acabou... têm muito mais dificuldade para suportar a doença que 

uma pessoa mais espiritualizada. 

Em relação à capacitação profissional eu acho que a gente deveria ter o direito...temos o direito mas

deveríamos lutar mais para fazer alguma coisa voltada para área que escolhemos...muita coisa passa e 

embora as pessoas não queiram admitir...acho que passa mesmo pela acomodação...quando você está

fazendo seu trabalho  e tem algum resultado, aí você pensa: eu vou sair daqui e fazer alguma coisa a

mais...mas vou arriscar perder o trabalho por conta disso...Essas coisas a gente só vai adquirindo com a

maturidade mesmo e quando você ver o que quer de fato...quando entrei aqui não pensei que ia trabalhar

com oncologia...fui percebendo que tinha interesse nessa área com o passar do tempo.

Fiz terapia por muito tempo e parei...sinto que quando eu paro até meu nível de produção cai porque 

você fica mais fragilizada...é um trabalho que te exige muito e que você tem que está bem...fiz terapia 

por muitos anos, mas parei...quando eu estava fazendo terapia era uma coisa que me ajudava 100% 

porque chega uma hora que você não tem a quem recorrer ou a quem falar...as pessoas têm uma outra 

realidade diferente da sua e você acaba sendo uma pessoa para dar suporte às outras...e se você não está 

bem como a coisa funciona? Estou fora da terapia, mas procuro me cuidar e sempre fazer alguma coisa 

que me dê algum prazer...atualmente estou voltada para a pintura...é uma forma de extravasar...também

faço ginástica mas agora não estou podendo por conta do meu problema de saúde...e encontrei nesses 

dias que fiquei em casa a pintura que é uma coisa que está me deixando mais leve e é uma forma que

tenho de externar as preocupações. 
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