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 Deve um homem, no 

esforço mais sincero que é a vida, 

levantar os olhos e dizer: assim quero 

ser também? Sim. Enquanto perdurar 

junto ao coração a amizade, pura, o 

homem pode medir-se sem infelicidade 

com o divino. É deus desconhecido? Ele 

aparece como o céu? Acredito mais que 

seja assim. É a medida dos homens. 

Cheios de méritos, mas poeticamente o 

homem habita esta terra. Mais puro, 

porém, do que a sombra da noite com as 

estrelas, se assim posso dizer, é o 

homem, esse que se chama imagem do 

divino. Existe sobre a terra uma 

medida? Não há nenhuma.  

 

Hӫlderlin  
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RESUMO 

O presente estudo discorre sobre a experiência de um serviço de plantão psicológico na 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), na cidade de Natal, e apresenta como objetivo 

principal investigar os limites e as possibilidades dessa prática, ao oferecer atendimento para 

mulheres em situação de abortamento. O Ministério da Saúde considera o aborto um grave 

problema de saúde pública no Brasil e reconhece as repercussões que este provoca na vida 

pessoal e familiar das mulheres, principalmente as jovens, em plena idade produtiva e 

reprodutiva, que, se não forem amparadas, podem sofrer graves sequelas físicas e psicológicas. 

Esta pesquisa insere-se no campo das práticas psicológicas em instituição, as quais visam 

oferecer, por meio de modalidades diversas, entre elas o plantão psicológico, uma atenção 

psicológica nas instituições. A atenção refere-se ao acolhimento daquele que sofre no momento 

da crise e nos mais diversos contextos onde se faça presente uma demanda. Os sentidos dessa 

experiência foram analisados à luz da hermenêutica heideggeriana, que busca um determinado 

aspecto da realidade que se pretende conhecer/compreender, acompanhando o próprio 

movimento do homem em sua existência. Elegeram-se a cartografia e o diário de bordo escrito 

na forma de narrativa como recursos que possibilitam uma aproximação da experiência 

cotidiana. O plantão foi realizado no setor de curetagem da MEJC, no período de março de 

2013 a fevereiro de 2014, todas as terças e quintas, das 9h às 12h. A trama existencial destecida 

nessa experiência revelou algumas possibilidades e limites da prática do plantão no contexto 

estudado. Entre as possibilidades, o plantão favoreceu às mulheres em situação de abortamento 

a produção de novos sentidos, como: perceber a necessidade de retomar o cuidado de si; ver 

no encaminhamento para a psicoterapia uma possibilidade de lidar com a perda vivenciada ou 

com outras questões de suas vidas; ampliar suas possibilidades de escolha; repensar sua vida 

sexual e reprodutiva; e rever suas relações afetivas e seus projetos de vida. O plantão 

apresentou-se como um dispositivo de cuidado em saúde ao sensibilizar as mulheres a 

buscarem as condições necessárias para cuidar de sua saúde e a questionarem o que naquele 

ambiente era encarado como natural. O plantão revelou-se como uma prática condizente com 

as demandas da saúde pública ao criar/inventar modos de atender às necessidades das mulheres. 

Além disso, promoveu uma abertura no horizonte técnico das mulheres, o que foi visto a partir 

do aparecimento de questões para além da saúde física. Quanto aos limites, algumas demandas 

extrapolaram o serviço de plantão e exigiram encaminhamento para acompanhamento 

psicológico e outros serviços especializados. O plantão não conseguiu abarcar a totalidade das 

demandas existentes no setor e não sensibilizou a equipe de saúde em relação à sua procura e 

a uma mudança de postura para além do saber técnico. Porém, embora não tenha realizado 

mudanças concretas nesse contexto, denunciou suas principais dificuldades, como o despreparo 

da equipe de saúde em lidar com o aborto para além dos procedimentos técnicos e a 

precariedade da infraestrutura e dos serviços oferecidos. Por fim, o plantão representou uma 

morada para as mulheres em situação de abortamento, permitindo que o seu sofrimento tivesse 

um lugar.  

 

 

Palavras-chave: Aborto; Plantão Psicológico; Clínica Fenomenológica; Saúde Pública; 

Hermenêutica heideggeriana.  
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ABSTRACT  

 

 

The present paper discusses the experience of a psychological emergency attendance in 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) in Natal and has as main objective to investigate 

the limits and possibilities of this practice in offering psychological care to women in abortion 

situation. The Ministry of Health considers the abortion a serious medical  problem in Brazil 

and acknowledge the repercussions it causes in personal life and between the women’s family, 

most of all among the younger ones, in fully productive and reproductive age, that if not 

supported may suffer deep psychological and physical wounds. This research inserts itself in 

the field of psychological practices in institutions, by many ways, and aim to offer, by different 

approaches, among then the psychological emergency attendance, a psychological attention at 

the institutions. This attention refers to a care during the suffering at the time of crisis and in 

the many ways that the problem is present. The results were analyzed at a heideggerian 

hermeneutics optics, which search a determined aspect of reality that intends to 

know/understand, accompanied by the man’s own movement in existence. The cartography 

and the logbook were chosen in narrative form as a resource to allow the approximation of 

daily experience. The emergency psychological attendance was realized on curettage setor of 

MEJC between march of 2013 and february 2014 at tuesdays and Thursdays from 9h to 12h. 

The existential plot unveiled at this experience showed some possibilities and limits of 

emergency psychological attendance as studied. Among the possibilities, the emergency 

attendance helped the women that suffered an abortion to find new meanings, as: realize the 

need to self-care; see in the attendance a way to cope with the lost or other issues in their life’s; 

to enlarge the possibilities of her choice; to rethink her sex e reproductive life, and rethink her 

relationships and life projects. The attendance has proven itself as a health care mechanism 

showing the women the need to search for the necessary condition to self-care and to question 

what in that environment was saw as natural. The attendance showed itself as a suitable practice 

to the health care demand by creating/inventing ways of meet the woman needs. The attendance 

promoted an opening at the technical horizons of women’s, what was realized when the 

complaints moved past the physical health. As refered to the limits, some needs was beyond 

the emergency attendance service and demanded forwarding to regular psychological care or 

others specialized services. The service was not able to attend all of the demands of the sector. 

The attendance did not touched the medical staff to its need or made a change in posture to act 

beyond the technicality. The attendance, although has not made change in this context, was 

able to show the main difficulties, like the lack on prepare of the medical staff to deal with the 

abortion past beyond the technical procedure and the precariousness of the infrastructure of the 

services offered. At last, the attendance represented a shelter to the women in abortion situation, 

allowing the suffering to have a place.  

 

 

Key words: Abortion; Emergencial psycological attendance; Phenomenological clinic; Helth 

care; Heideggerian hermeneutics.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo discorre sobre a experiência de um serviço de plantão psicológico na 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), na cidade de Natal, e apresenta como objetivo 

principal investigar os limites e as possibilidades dessa prática psicológica ao proporcionar 

atendimento para mulheres em situação de abortamento.  

A proposta de oferecer esse serviço surgiu da experiência de campo como pesquisadora 

do estudo “Culpa, Ansiedade e Depressão na Vivência do Abortamento Provocado” (Nomura 

et al., 2011; Nomura et al., 2010), da USP, em parceria com a UFRN, e dos resultados da minha 

dissertação de mestrado, intitulada “O aborto provocado como uma possibilidade na existência 

da mulher: reflexões fenomenológico-existenciais” (Rebouças, 2010; Rebouças & Dutra, 

2012). Nessas pesquisas, foi possível observar o grande sofrimento vivenciado pelas 

participantes, seja pelo estigma, preconceito, dor física e culpa que a experiência do aborto 

traz, seja pelo despreparo ético e emocional da equipe de saúde ao lidar com essa situação.   

A primeira pesquisa referida buscou avaliar os aspectos emocionais na vivência do 

aborto, principalmente no que se refere à presença de depressão e ideação suicida, realizando 

uma comparação entre as capitais de São Paulo e Natal, utilizando como instrumentos as 

escalas PRIME-MD e Desesperança de BECK. A pesquisa mostrou, como primeiros 

resultados, em ambas as capitais, que as mulheres que se submeteram ao aborto tiveram 

elevados níveis de sentimentos de culpa, ansiedade e depressão, mas na cidade de Natal houve 

uma porcentagem superior (50,7%) para o diagnóstico de depressão maior. O estudo também 

revelou que o aborto nas duas capitais traz vivências negativas para as mulheres. No que 

concerne à tomada de decisão de provocar o aborto, os aspectos envolvidos foram semelhantes 

em Natal e São Paulo: falta de apoio do parceiro (27,3% vs. 38,9%), não desejo da gravidez 

(54,5% vs. 33,3%), problemas financeiros (9,1% vs. 11,1%), aborto legal (9,1% vs. 16,7%). 

Obteve-se também uma elevada frequência de risco de suicídio moderado e grave, ao serem 
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entrevistadas após o procedimento médico para o aborto, em ambas as capitais. Em Natal, o 

risco de suicídio moderado aconteceu em 86,5% das mulheres entrevistadas e grave em 10%; 

em São Paulo, moderado em 72,6% e grave em 13% das mulheres (Nomura, Benute, Avezedo 

et al., 2010; Nomura, Benute, Dutra et al., 2010; Nomura, Benute, Moreira et al., 2010; 

Nomura et al., 2011).  

A segunda pesquisa referida trata dos resultados da minha dissertação de mestrado, de 

cunho qualitativo, a qual revelou que a experiência do aborto é uma possibilidade que permeia 

a existência da mulher, sendo compreendido como uma escolha, perpassada por muito 

sofrimento, na medida em que a mulher se posiciona contra tudo o que lhe foi ensinado e 

destinado culturalmente. O sentimento que mais vem à tona nessa experiência, assim como 

demonstra a literatura sobre o aborto, é a culpa. O aborto também se apresentou como uma 

experiência de desamparo e solidão, devido à falta de apoio da família e do parceiro. Também 

foi revelado que ele é realizado, em grande parte, pelo desejo de dar continuidade aos projetos 

futuros, inclusive o exercício da maternidade dentro do que consideram ideal para a chegada 

de um filho, isto é, a constituição de uma família alicerçada num relacionamento estável. No 

que se refere ao atendimento prestado pelos profissionais de saúde a essas mulheres, revela-se 

a necessidade de uma reestruturação da lógica de funcionamento do SUS, para que estas 

tenham direito à saúde de forma integral. Essa experiência também fez as mulheres reverem os 

significados que tinham em relação ao aborto, bem como os seus projetos de vida (Rebouças, 

2010; Rebouças & Dutra, 2012).  

A experiência de campo na maternidade ao longo dessas pesquisas e os seus resultados 

mostraram a necessidade de criação de um espaço permanente para que as mulheres, em 

qualquer situação de abortamento, pudessem falar sobre o seu sofrimento, muitas vezes 

silenciado pela própria equipe de saúde que atende essas mulheres, seja pela falta de preparo, 

seja por priorizar os valores morais em detrimento dos éticos. Diante dessa realidade, 
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consideramos que seria de extrema importância a implantação de programas de amparo a essas 

mulheres, por meio de uma equipe especializada, que possam minimamente diminuir os 

impactos que a experiência do aborto provoca.       

Segundo o Ministério da Saúde (2006, 2007), o aborto é considerado um grave 

problema de saúde pública, sendo responsável por 11,4 % dos óbitos maternos, e a curetagem 

pós-abortamento representa o segundo procedimento obstétrico mais realizado nas unidades de 

internação da rede pública de saúde. O número de abortos no Brasil chega a mais de um milhão 

anualmente, calculando-se que 31% das gestações terminam em aborto numa proporção de 3,7 

abortos para cada 100 mulheres. As regiões onde o aborto induzido é mais frequente são 

Nordeste e Sudeste, com taxa anual de 2,07 a cada 100 mulheres na faixa etária de 15 a 49 anos 

(Ministério da Saúde, 2009).  

O elevado índice de morte materna por abortamento no Brasil se deve às condições 

inseguras em que o aborto é realizado, em decorrência da criminalização dessa prática no país. 

No Brasil, o aborto é considerado crime, sendo previstos por lei somente em casos de estupro 

ou risco de morte para a mulher. Sobre isso, o Ministério da Saúde (2009) aponta:  

Os resultados confiáveis das principais pesquisas sobre aborto no Brasil 

comprovam que a ilegalidade traz consequências negativas para a saúde das 

mulheres, pouco coíbe a prática e perpetua a desigualdade social. O risco imposto 

pela ilegalidade do aborto é majoritariamente vivido pelas mulheres pobres e pelas 

que não têm acesso aos recursos médicos para o aborto seguro (p. 11).  

Nessa perspectiva, o aborto passa a ser compreendido como uma questão de saúde 

pública e precisa ser percebida a necessidade de acesso a cuidados de saúde pelas mulheres 

como um direito. Desse modo, o Ministério da Saúde reconhece o aborto como um grave 

problema de saúde pública e revela o despreparo da equipe de saúde no atendimento desses 
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casos, ao estabelecer, por meio de uma norma técnica, as diretrizes para um atendimento 

humanizado à mulher em qualquer situação de abortamento, como aponta o seguinte trecho: 

A Norma Técnica é o reconhecimento do Governo brasileiro à realidade de que o 

aborto realizado em condições inseguras é importante causa de morte materna; que 

as mulheres em processo de abortamento, espontâneo ou induzido, que procuram 

os serviços de saúde devem ser acolhidas, atendidas e tratadas com dignidade; e que 

a atenção tardia ao abortamento inseguro e às suas complicações pode ameaçar a 

vida, a saúde física e mental das mulheres. (Ministério da Saúde, 2005, p. 5). 

A Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento tem como objetivo garantir 

os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e o atendimento com dignidade pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), como também uma orientação quanto ao planejamento reprodutivo e 

métodos para se evitar uma gravidez indesejada. Esse documento frisa, além dos 

procedimentos técnicos, a importância do acolhimento e da orientação ao abortamento, com a 

finalidade de evitar novas ocorrências, principalmente do aborto inseguro, salientando a 

necessidade de abertura por parte dos profissionais de saúde para não julgar nem desrespeitar 

essas mulheres. Além disso, a Norma considera que são inegáveis as repercussões que o 

abortamento provoca na vida pessoal e familiar das mulheres, estas, em sua grande maioria, 

jovens, em plena idade produtiva e reprodutiva e que, se não forem amparadas, podem ter 

graves sequelas físicas e psicológicas.  

Frente ao grande impacto que o aborto traz na vida das mulheres, na equipe de saúde e 

na própria instituição, a presente pesquisa investigou os limites e as possibilidades do plantão 

psicológico para mulheres em situação de abortamento, tendo como principais questões 

norteadoras: a) A escuta proporcionada pelo plantão psicológico favorece uma ampliação das 

possibilidades de lidar com esse sofrimento? b) A prática do plantão psicológico seria um 

dispositivo de cuidado em saúde? c) O plantão psicológico seria uma prática mais condizente 
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com as demandas da saúde pública? d) A prática do plantão psicológico é propiciadora de 

espaços de abertura na instituição para além do saber técnico1?  

Tal proposta insere-se nas chamadas práticas psicológicas em instituição, que visam 

uma ampliação da escuta psicológica clínica a outros contextos diferentes da clínica tradicional. 

As práticas psicológicas em instituição buscam oferecer, através de suas modalidades, uma 

atenção psicológica nas instituições. Essa atenção se refere ao acolhimento do sofrimento 

psíquico no momento da crise e nos mais diversos contextos em que se faça presente uma 

demanda.  

Trata-se de uma ampliação das práticas psicológicas a contextos onde esse tipo de 

atenção não é oferecido, solicitando do psicólogo, como afirma Dutra (2004), “um olhar mais 

crítico e comprometido com as dimensões históricas, sociais e culturais presentes no sofrimento 

humano” (p. 344). Esse tipo de atendimento tem como base a noção da clínica enquanto ethos, 

isto é, a clínica enquanto uma atitude, um cuidado com o outro onde quer que este esteja.  

Segundo Rebouças e Dutra (2010), o homem contemporâneo tem exigido que o 

psicólogo seja um profissional comprometido com o contexto social, demandando deste um 

novo olhar e novos espaços de inserção. Desse modo, a Psicologia clínica não se refere somente 

a uma área de atuação nem se restringe a um local ou tipo de clientela, mas se trata de uma 

postura de cuidado e acolhimento onde quer que uma demanda de sofrimento se apresente. 

Ainda segundo essas autoras, o mundo na contemporaneidade busca um paradigma baseado 

em múltiplas verdades, constituídas a partir da singularidade do ser humano, do seu contexto e 

de sua história, e não mais numa verdade única, universal. O homem passa então a ser 

compreendido através da revelação dos seus modos de ser e o psicólogo clínico precisa estar 

aberto à alteridade e disponível para se deparar com o desconhecido e o inusitado.   

                                                 
1 Refere-se ao saber técnico instrumental, que será melhor explicitado no capítulo II, tópico 2.2.  
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É possível pensar que, na contemporaneidade, os modos de ser e fazer humanos 

encontram-se sem referenciais, sem ethos, isto é, sem morada. Desse modo, ficam reduzidos 

os espaços para a manifestação do sofrimento, pois no processo de globalização tudo aquilo 

que é singular, diferente, mostra-se como ameaçador e deve ser afastado/eliminado. 

Vivenciamos então um mal-estar contemporâneo que também se manifesta nas instituições 

enquanto sofrimento humano. No caso deste estudo, o sofrimento das mulheres em processo 

de abortamento advindo da falta de preparo da equipe de saúde para lidar com essa situação; e 

o sofrimento dos profissionais de saúde em virtude dos dilemas éticos vivenciados e da falta 

de estrutura do setor público de saúde. Nesse sentido, as práticas psicológicas em instituição 

apresentam-se como uma ação dirigida ao mal-estar contemporâneo, buscando questionar os 

paradigmas científicos, a globalização, as atitudes cristalizadas e a dominação tecnológica, 

propondo uma ressignificação da experiência clínica. (Andrade & Morato, 2009).  

Na perspectiva de Morato (1999), as principais modalidades de práticas psicológicas 

em instituição são o Plantão Psicológico, as Oficinas de Criatividade, a Supervisão de Apoio 

Psicológico e o Plantão Psicoeducativo. É importante ressaltar que, apesar de as práticas 

psicológicas se apresentarem como um serviço para as instituições, o seu papel não visa à 

manutenção das relações de poder ali existentes, mas à criação de um espaço no qual os atores 

institucionais possam questionar, refletir e dizer sobre sua experiência.  

Aqui nos referiremos à modalidade do Plantão Psicológico pelo fato de esta se adequar 

aos objetivos deste estudo, que se configura como uma pesquisa clínica, isto é, ao mesmo 

tempo que investigou uma modalidade de prática psicológica em instituição, também ofereceu 

na maternidade uma escuta e um acolhimento às mulheres em situação de abortamento.  

O plantão psicológico é caracterizado como um tipo de atendimento aberto à 

comunidade e que busca oferecer uma escuta clínica no momento da crise. Tassinari (1999) 

define o plantão psicológico como sendo 
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um tipo de atendimento psicológico, que se completa em si mesmo, realizado em 

uma ou mais consultas sem duração pré-determinada, objetivando receber qualquer 

pessoa no momento exato de sua necessidade para ajudá-la a compreender melhor 

sua emergência e, se necessário, encaminhá-la a outros serviços. Tanto o tempo da 

consulta, quanto os retornos dependem de decisões conjuntas (plantonista/cliente) 

no decorrer do atendimento. É exercido por psicólogos que ficam à disposição das 

pessoas que procuram espontaneamente o Serviço em local, dias e horários pré-

estabelecidos, podendo ser criado em diversos locais e instituições. Em cada 

ambiente, precisará criar estratégias específicas, desde sua divulgação (processo de 

sensibilização à comunidade) até sua relação com a própria instituição/local (p. 44).  

Nesse sentido, o plantão psicológico mostra-se como um serviço de grande importância 

para as mulheres em processo de abortamento, já que esse é o momento em que estas 

encontram-se mais fragilizadas e muitas vezes sozinhas, principalmente no caso do aborto 

provocado, que acontece clandestinamente, em geral sem o apoio do parceiro ou da família. 

No caso do abortamento espontâneo, as mulheres estão sofrendo a dor da perda de um filho e, 

frequentemente, o sentimento de fracasso por não conseguirem levar a gravidez adiante, não 

cumprindo o seu “dever” de mulher perante a sociedade. O aborto em qualquer situação afeta 

profundamente a existência de uma mulher e sua vivência é perpassada por muitos sentimentos 

e emoções, muitas vezes opostos. A literatura aponta sentimentos de culpa, tristeza, 

arrependimento, medo, solidão e alívio (Boemer & Mariutti, 2003; Costa et al., 1995; Gesteira 

et al., 2006; Harris, 2004; Lie, Robson & May, 2008; Nery, Monteiro, Luz & Crizóstomo, 

2006; Pedrosa & Garcia, 2000).  

O presente trabalho justifica-se principalmente pela minha própria experiência como 

pesquisadora na MEJC, pois os estudos lá desenvolvidos revelaram, como vimos no início 

desta introdução, altos índices de depressão moderada e grave, como também de ideação 
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suicida nas mulheres em processo de abortamento, seja espontâneo, seja provocado, 

especialmente na cidade de Natal (Nomura et al., 2011). Esses índices sugerem a necessidade 

de algum tipo de atenção psicológica a essas mulheres, no intuito de prevenir o aparecimento 

de tais transtornos ou acompanhá-los, caso já existam, para que não se tornem mais graves. 

A American Psychological Association [APA] (2008) e o Ministério da Saúde (2005), 

através da norma técnica, reconhecem o impacto que o aborto tem na saúde mental da mulher 

e afirmam a necessidade de oferecer a ela toda uma rede de cuidados em saúde, incluindo o 

atendimento psicológico. Dessa forma, acreditamos que o plantão psicológico na maternidade 

poderá contribuir para que as mulheres em processo de abortamento deem um novo sentido e 

significado ao seu sofrimento, ampliem suas possibilidades de vida e talvez possam assumir 

uma nova postura diante da sua saúde e da sua vida.  

Apesar do reconhecimento do Ministério da Saúde e de outras entidades da importância 

de atendimento psicológico nas instituições hospitalares, a realidade é que poucos profissionais 

existem nesses contextos. Com relação ao psicólogo, quando está presente, são no máximo dois 

para dar conta de um hospital inteiro, muitas vezes se dividindo em prestar atendimento aos 

pacientes em seus leitos e em atividades administrativas de cunho organizacional. Esse fato foi 

constatado na própria MEJC, a qual só possui um psicólogo em seu quadro, sendo este lotado 

na área organizacional, ficando o atendimento psicológico nos leitos a cargo dos estagiários e 

psicólogos da residência multiprofissional da UFRN.  

É fato que a presença do psicólogo na saúde pública cresceu consideravelmente nos 

últimos anos, todavia, o maior número de vagas em concursos públicos para essa área ainda é 

distribuído para profissionais como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

nutricionistas etc. Isso revela mais uma vez a necessidade de serviços como o plantão 

psicológico, apresentando, através dos seus resultados, a importância desse profissional para 

as instituições hospitalares.  
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Este estudo também se justifica pela escassa publicação sobre serviços de atenção 

psicológica em contextos específicos, como em uma maternidade, e mais raro ainda com 

mulheres em processo de abortamento. Em pesquisa realizada nas principais bases de dados – 

BVS-PSI, SCIELO, PEPSIC, BDTD e GOOGLE ACADÊMICO –, a maioria dos trabalhos 

desenvolvidos pela Psicologia em maternidades no Brasil está voltada para as parturientes e os 

recém-nascidos. A atuação do psicólogo se restringe à formação de grupos voltados para o 

vínculo mãe-bebê, amamentação, UTI neonatal, preparação para o parto e cuidados com o 

recém-nascido (Baltazar, Gomes & Cardoso, 2010; Boing & Crepaldi, 2004; Maia, 2010; 

Santos et al., 2011; Setúbal, 2009; Tachibana & Aiello-Vaisberg, 2007).  Somente um trabalho 

voltado para mulheres em processo de abortamento foi encontrado (Tachibana, 2006).   

Desse modo, o plantão, ao desvelar os principais sofrimentos e dificuldades em relação 

ao abortamento enfrentados pelas mulheres e profissionais de saúde, bem como pela 

instituição, poderá servir como um subsídio para a formulação de políticas públicas mais 

adequadas a esse contexto ou pelo menos para a efetivação das políticas já existentes, assim 

como para uma melhor formação dos profissionais de saúde, de maneira que esta seja mais 

pertinente às demandas do seu serviço, considerando o contexto social contemporâneo. 

Esperamos que o presente estudo, a partir dos seus resultados, possa sensibilizar os 

profissionais de saúde quanto à necessidade de acolher com respeito e dignidade as mulheres 

em qualquer situação de abortamento e que possa abrir um espaço para que estes repensem e 

reflitam sobre sua prática em relação ao aborto.  

 No intuito de situar o leitor a respeito dos temas desenvolvidos neste estudo, os 

capítulos estão organizados da seguinte forma:  

O capítulo I, intitulado PRÁTICAS PSICOLÓGICAS EM INSTITUIÇÃO: 

DEBRUÇANDO-SE SOBRE O OUTRO, tem como objetivo definir, contextualizar e 

problematizar tais práticas em suas modalidades. Está subdividido em três tópicos: 1.1 – Do 
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Aconselhamento à Atenção Psicológica; 1.2 – Plantão Psicológico: construção e 

desconstrução de uma prática; 1.3 – Clínica e Social: Dimensão Ética e Política. O 

primeiro tópico traz uma revisão histórica acerca do aconselhamento psicológico, suas 

principais teorias e a sua atual configuração em termos de uma atenção psicológica. No 

segundo tópico, é realizada uma revisão histórica e bibliográfica sobre a prática do plantão 

psicológico desde seu surgimento, apresentando suas principais iniciativas no Brasil e no Rio 

Grande do Norte. O terceiro tópico pretende desenvolver uma articulação entre a clínica e o 

social, compreendendo o plantão psicológico enquanto uma prática psicológica clínica 

engajada socialmente, buscando realizar uma discussão das dimensões ética e política dessa 

prática.  

 O capítulo II, O CUIDADO NAS PRÁTICAS DE SAÚDE, divide-se em: 2.1 – A 

ontologia do Cuidado e o Plantão Psicológico como prática do cuidar, que versa sobre a 

ontologia do Cuidado proposta por Heidegger e sua articulação com o plantão psicológico; e 

2.3 – O horizonte da técnica em Heidegger e as práticas de saúde, que traz uma reflexão a 

respeito da formação dos profissionais de saúde e da sua prática diante do horizonte técnico 

prenunciado por Heidegger.  

 O capítulo III discorrerá sobre o método e denomina-se TECENDO CAMINHOS 

PARA A INVESTIGAÇÃO DE UMA PRÁTICA CLÍNICA. Este subdivide-se em: 3.1 – 

A hermenêutica heideggeriana na pesquisa em clínica; 3.2 – Algumas estratégias de 

acesso à experiência: 3.3 – Caminho Percorrido: 3.3.1– Entrada no campo de pesquisa; 

3.3.2 – Funcionamento do Plantão Psicológico; 3.3.3 – Construção da análise. O primeiro 

tópico discorre sobre a hermenêutica heideggeriana e sua articulação com a pesquisa em 

psicologia clínica. O segundo ponto desse capítulo descreve as estratégias metodológicas 

utilizadas como formas de acesso à experiência, como a cartografia e a narrativa. No terceiro 
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tópico, apresentamos a proposta de interpretação dos dados a partir da hermenêutica 

heideggeriana e os procedimentos metodológicos da pesquisa. 

 O capítulo IV traz a análise e a discussão da experiência e apresenta como título 

DESTECENDO UMA EXPERIÊNCIA DE PLANTÃO PSICOLÓGICO.  
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O Terapeuta - René Magritte 

 

CAPÍTULO I 
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PRÁTICAS PSICOLÓGICAS EM INSTITUIÇÃO: DEBRUÇANDO-SE 

SOBRE O OUTRO 

 

Na árvore, o viajante pode se encostar para obter um 

apoio, se assim o desejar, imprimindo suas marcas e se 

imprimindo do que o afeta naquele momento, portanto, 

daquilo que lhe produz sentido, para se levantar 

continuando sua viagem em trânsito pela vida, podendo 

mais adiante “encostar-se” novamente em um outro 

“plantão”, caso esta seja uma necessidade própria. 

Afinal clínica não é imposição, é disposição.     

                   Morato 

 

 

 

1.1 Do Aconselhamento à Atenção Psicológica  

 

O Aconselhamento Psicológico, ou Counseling Psychology, foi uma das primeiras 

atividades reconhecidas como sendo do campo da Psicologia. Surgiu em 1951, nos Estados 

Unidos, sendo mencionado pela primeira vez numa conferência na Universidade de 

Northwestern por um grupo da American Psychology Association (APA), denominado de 

“Divisão de Aconselhamento e Orientação”. O trabalho desenvolvido nessa conferência foi 

publicado em 1952, na APA, sedimentando e tornando corrente o termo aconselhamento 

psicológico bem como criando uma consciência entre os psicólogos da importância de 

diferenciar esse campo da psicologia aplicada (Super, 1955).  

Antes do reconhecimento pela APA do aconselhamento psicológico como campo 

específico de atuação profissional do psicólogo, utilizava-se somente o termo 

“Aconselhamento” ou “Counseling”, o qual dizia respeito a um vasto campo de atividades, tais 

como: informação ocupacional, coleta de dados individuais, aplicação de testes psicométricos, 

colocação no mercado de trabalho e acompanhamento (Nunes & Morato, 2009). Em virtude 

disso, segundo Ducroux-Biass (2000), são várias as definições de counseling. Dentre estas, o 

autor traz a da Associação Europeia de Counseling: 
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O counselling é um processo de aprendizagem interactivo que, segundo um acordo 

mútuo, se instaura entre um ou mais counsellors e um ou mais clientes, quer se tratem 

de indivíduos, famílias, grupos ou instituições. Permite apreender de forma holística os 

problemas sociais, culturais, econômicos e emocionais. A resolução de problemas 

específicos, as tomadas de decisão, a gestão de crises, o melhoramento das relações 

interpessoais, as tomadas de consciência e o desenvolvimento pessoal, o trabalho sobre 

os sentimentos, os pensamentos, as percepções, os conflitos internos ou externos são 

questões que estão dentro do âmbito do counselling. Finalmente, o objectivo global do 

counselling é o de dar aos clientes, enquanto indivíduos e membros da sociedade no 

sentido lato do termo, possibilidades de trabalhar sobre as vias que eles mesmos 

traçaram para viver de forma mais criativa e mais satisfatória. (p. 59).  

Outra definição de aconselhamento é a de Scheffer (1987), que aponta tratar-se de uma 

relação entre duas pessoas, na qual é proporcionada a uma das partes uma ajuda na resolução 

dos seus conflitos de ordem educacional, profissional e vital, a partir de uma melhor utilização 

de seus recursos pessoais. De acordo com Santos (1982), aconselhar é um “processo de indicar 

ou prescrever caminhos, direções e procedimentos ou de criar condições para que a pessoa 

faça, ela própria, o julgamento de alternativas e formule opções” (p. 6).  

Patterson (1969) afirma que o conselheiro é um especialista em relações interpessoais e sua 

principal contribuição deve ser melhorar as relações sociais entre as pessoas em nossa 

sociedade e em nossas instituições sociais. O autor acredita na possibilidade de, a partir das 

relações interpessoais, tornar mais eficazes os recursos pessoais, sociais e as tendências 

adaptativas de uma pessoa.  

Como podemos observar, tais definições são marcadas por uma noção de aprendizagem de 

habilidades, a qual se deve, como veremos a seguir, à constituição do campo do 

aconselhamento.  



25 

 

De acordo com Super (1955), as origens do campo do aconselhamento psicológico estão 

associadas ao campo da orientação profissional. A orientação profissional surgiu nos EUA no 

início do século XX e deve seu aparecimento a cidadãos que praticavam a filantropia. O 

principal expoente desse movimento foi o professor Frank Parsons (1854-1908). Seu objetivo 

era ajudar alunos egressos das escolas a se adaptarem à vida profissional, fornecendo 

informação e orientação sobre as profissões e sobre o mercado de trabalho. Nesse mesmo 

período, também se iniciava o desenvolvimento da psicometria, até então principal atividade 

dos psicólogos. Conforme Santos (1982), no período de 1920 a 1960, as técnicas de diagnóstico 

viveram seu apogeu, de modo que em 1954 a APA publicou um conjunto de normas para a 

validação dos instrumentos de avaliação psicológica. A psicometria caracterizava-se pela 

construção de testes e escalas psicológicas com o objetivo de mensurar aptidões como atenção, 

inteligência, memória etc.  

A primeira guerra mundial e a depressão econômica na década de 1930 acabaram unindo 

esses dois campos, já que havia um interesse econômico de ajudar os trabalhadores a voltarem 

à sua atividade profissional. Nesse momento, a orientação profissional ficou marcada por ser 

diretiva, cujo objetivo era realizar diagnósticos e prognósticos, indicando a ocupação que 

melhor se adequava às características do indivíduo (Super, 1955). Essa concepção de que o 

indivíduo possuía um conjunto de capacidades passíveis de serem medidas, podendo, a partir 

dessa medição, associá-las a habilidades exigidas por diferentes profissões, ficou conhecida 

como Teoria do Traço e Fator. Além disso, essa teoria acreditava na unidade entre organismo 

e ambiente, reconhecendo a influência que um exerce sobre o outro, tendo, portanto, uma 

função de ajustamento (Schmidt, 2009). 

Outra prática que estava ganhando força nessa época e que exerceu grande influência no 

aconselhamento psicológico foi a psicoterapia. Segundo Santos (1982), apesar de a psicometria 

e a psicoterapia terem se desenvolvido na mesma época e estarem ligadas à Psicologia, 
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constituíram-se em campos separados e quase opostos, unindo-se somente durante a segunda 

guerra mundial, como veremos a seguir. 

Em 1942, com a publicação do livro “Counseling and Psicoterapy”, do psicólogo Carl 

Rogers, houve um crescimento do interesse nos procedimentos da psicoterapia, diminuindo o 

peso da psicometria. É a partir desse momento que o aconselhamento se desvincula da 

psicometria e surge como um campo de prática clínica que pode ser exercido nos mais diversos 

contextos e instituições, visando o acolhimento da pessoa em momentos de crise e situações de 

emergência.  

Isso aconteceu principalmente pela necessidade de uma reconstrução rápida de uma 

sociedade esfacelada pela segunda guerra mundial; ela precisava voltar a ser eficiente e 

produtiva (Morato, 1999). A segunda guerra mundial acabou criando uma nova demanda por 

serviços psicológicos. Os veteranos precisavam voltar à sua vida civil e os conselheiros tiveram 

um grande papel no ajustamento pessoal e profissional deles (Whiteley, 1999).  

Somente com Carl Rogers passa a haver uma preocupação com a descoberta de recursos 

terapêuticos para a assistência ao indivíduo, uma vez que até então se sabia, por meio dos testes 

psicológicos, descrever, prever e controlar um comportamento, mas não tratá-lo. A esse 

respeito, Santos (1982) aponta:  

O aperfeiçoamento das técnicas de diagnóstico conduziu o psicólogo a um 

conhecimento razoável das reações humanas, mas não lhe ofereceu recursos 

suficientes no sentido de manipulá-las. O objetivo fundamental que seria conhecer 

para orientar, prevenir, corrigir, recuperar ou tratar, continuava distante. (p. 4) 

A grande preocupação desse momento era o de realizar diagnósticos e não de intervir. Os 

psicólogos tinham um grande conhecimento do ponto de vista causal, etiológico e descritivo 

sobre o que afligia as pessoas, mas pouco sabiam como ajudá-las (Santos, 1982).  
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Desse modo, em meados da década de 1960, passou a haver uma insatisfação com os testes 

psicológicos, criticados por não levarem em consideração o contexto individual e social no 

qual a pessoa estava inserida. Partindo dessa insatisfação, a APA reavaliou os conceitos do 

aconselhamento propostos por Frank Parsons e passou a ter como preocupação o indivíduo 

enquanto pessoa e o processo de ajuda na adaptação aos vários aspectos de sua vida (Santos, 

1982).  

A partir de Rogers, o aconselhamento psicológico, de acordo com Santos (1982), tem 

procurado restabelecer no indivíduo seu crescimento e autoatualização, facilitando que este 

tenha uma visão mais ampliada de si e da realidade que o cerca e capacitando-o a tomar suas 

próprias decisões.  A respeito desse momento, Santos (1982) afirma: 

Passou-se de uma atitude impositiva, reflexo de uma ciência fragmentária que ditava 

valores e métodos, a uma concepção humanística na qual se colocava o organismo e 

a pessoa como entidades dominantes em função das quais os fatos psicológicos e a 

conduta são melhor explicados e compreendidos (p. 49).  

O desenvolvimento do aconselhamento psicológico proposto por Rogers aconteceu ao 

mesmo tempo em que este desenvolvia a Terapia Centrada na Pessoa. Rogers foi considerado 

o principal expoente da Psicologia Humanista, chamada Terceira Força, por se opor às teorias 

até então hegemônicas, como a Psicanálise e o Behaviorismo. Segundo Schmidt (1987), 

Rogers, ao adentrar no campo do aconselhamento, provocou mudanças em toda a sua estrutura, 

pois passou a focar a pessoa, e não o problema; a relação, e não o instrumental técnico; o 

processo, e não o resultado.  

Rogers proporcionou ao campo do aconselhamento psicológico uma forma de 

intervenção e assistência às pessoas. A inovação da sua proposta de intervenção é o fato de esta 

se basear nas atitudes do conselheiro e na crença na capacidade do cliente de elaborar suas 

experiências a partir dessa relação facilitadora (Schmidt, 1987).  
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A proposta rogeriana distanciava-se de um modelo médico-curativo, na medida em que 

buscava propiciar mudanças na consciência e na conduta a partir de uma experiência de 

aprendizagem que era autorreveladora, não objetivando ensinar, adaptar ou curar. A grande 

diferença do aconselhamento proposto por Rogers é que este abre mão do poder de controle e 

tomada de decisão e acredita no potencial do homem, sendo o conselheiro apenas um 

facilitador, conforme ele aponta: 

Se atendermos à complexidade da vida humana com olhar justo, temos que 

reconhecer que é altamente improvável que possamos reorganizar a estrutura da 

vida de um indivíduo. Se pudermos reconhecer este limite e nos abstivermos de 

desempenhar o papel de Deus, poderemos oferecer um tipo muito precioso de ajuda, 

de esclarecimento, mesmo num curto espaço de tempo. Podemos permitir ao cliente 

que exprima seus problemas e sentimentos de forma livre, e deixá-lo com o 

reconhecimento das questões que enfrenta (Rogers, 1942/2005, p.207-208). 

Na perspectiva de Rogers (1942/2005), uma consulta psicológica eficaz consiste em 

estabelecer uma relação permissiva, sem barreiras, de modo que o indivíduo possa 

desenvolver-se livremente e alcançar uma maior compreensão de si. Rogers afirma que o 

homem possui a capacidade de conduzir seus próprios assuntos. Nesse sentido, sua proposta 

ficou conhecida como não diretiva, pois, diferentemente de Frank Parsons, Carl Rogers não 

buscava aconselhar ou orientar a ação do cliente, na medida em que acreditava na capacidade 

deste de se autodirigir. O foco do aconselhamento rogeriano não é o problema ou o 

comportamento do cliente, mas o seu próprio autoconceito, isto é, os sentimentos que o 

indivíduo tem em relação a si mesmo e sobre a sua realidade (Patterson & Eisenberg, 2003).   

Vale salientar que Rogers foi pioneiro nessa nova proposta do aconselhamento 

desvinculado da psicometria e, a partir dele, outras propostas de aconselhamento se 

desenvolveram, tendo em vista o momento histórico de busca de uma prática rápida e eficaz. 



29 

 

Até então, não havia no campo do aconselhamento uma preocupação em formular postulados 

teóricos específicos para essa prática e sua ênfase estava nos aspectos práticos e metodológicos 

do processo. Em virtude disso, o campo do aconselhamento ficou dividido em abordagens 

diretivas e não diretivas, e as teorias psicológicas vigentes passaram a ser aplicadas na prática 

do aconselhamento. 

Segundo Scheeffer (1987), Witheley (1999) e Patterson & Einsenberg (2003), além do 

aconselhamento psicológico baseado na Teoria Traço e Fator e na Abordagem Centrada na 

Pessoa, desenvolveram-se o aconselhamento psicanalítico, o existencial, o gestáltico, o 

racional-emotivo e o comportamental. Dessa forma, os objetivos do aconselhamento variavam 

de acordo com a teoria adotada: 

Para alguns a meta é facilitar ao cliente a obtenção de maior autoconhecimento e de 

autorrealização como pessoa. Para outros, o objetivo consiste em proporcionar a 

aprendizagem de comportamentos adaptativos. Ainda, para outros, seria a capacidade 

de levar o cliente a realizar escolhas acertadas (Scheeffer, 1987, p.12).  

Até a década de 1940, o aconselhamento e a psicoterapia eram considerados atividades 

distintas, no entanto, Rogers, a partir de sua publicação “Counseling and Psicoterapy”, passou 

a tratar essas práticas indistintamente. Tal fato acabou gerando uma confusão no campo do 

aconselhamento que perdura até os dias atuais, não havendo, portanto, um consenso entre os 

estudiosos. Alguns concordam com a posição de Rogers e outros fazem diferenças entre essas 

práticas.  

De acordo com Patterson (1966) e Super (1955), comumente, a prática do 

aconselhamento é conhecida por trabalhar com clientes menos perturbados ou normais e a 

psicoterapia com pessoas seriamente perturbadas. Essa distinção acontece porque o campo do 

aconselhamento tentou se diferenciar do que tradicionalmente é conhecimento como psicologia 

clínica. Scheeffer (1987) afirma que a clínica apresentava como objetivo diagnosticar e 
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eliminar patologias, isto é, visava à remoção de sintomas e perturbações da personalidade 

fundamentada numa teoria psicopatológica.  

O aconselhamento buscaria realizar um trabalho preventivo e educativo a partir da 

consciência e dos recursos pessoais do cliente; já a psicoterapia seria mais profunda, pois visava 

a um processo de reconstrução e modificação da personalidade. O aconselhamento se 

centralizaria nas potencialidades e nos aspectos saudáveis do indivíduo, não importando os 

aspectos de normalidade e anormalidade, pois o que importa são as possibilidades de 

crescimento psicológico do cliente (Scheeffer, 1987; Super, 1955).  

Em 1952, a Divisão de Aconselhamento Psicológico passou a fazer o treinamento de 

psicólogos conselheiros em programas de doutorado de algumas universidades. Desse modo, 

o Aconselhamento tornou-se uma especialização nos Estados Unidos, embora tal prática não 

tenha ficado restrita aos psicólogos, mas sim a qualquer profissão que lidasse diretamente com 

pessoas, tais como assistentes sociais, pedagogos, educadores, médicos etc. Conforme Schmidt 

(1987), nos EUA, no Canadá e na Inglaterra, o conselheiro seria uma espécie de profissional 

de primeira linha, isto é, os profissionais que trabalham em instituições estão capacitados para 

receber, atender e encaminhar demandas de ajuda psicológica.    

No Brasil, o campo do aconselhamento foi reivindicado como prática específica do 

psicólogo, ao mesmo tempo que se lutava pelo reconhecimento dessa profissão no início da 

década de 1960. O momento histórico da época era bastante delicado no Brasil, tendo em vista 

o regime político da ditadura militar em vigor. Esse campo foi inaugurado no Brasil a partir da 

publicação do livro de Ruth Scheeffer (1964), “Aconselhamento Psicológico”, no Rio de 

Janeiro, e de Oswaldo de Barros, em São Paulo, com a criação da disciplina Aconselhamento 

Psicológico no curso de Psicologia da USP, em 1962. Essa disciplina estava inicialmente ligada 

às técnicas de exame psicológico.  
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A figura do conselheiro que chegou ao Brasil possuía características diferentes da norte-

americana; na verdade, confundia-se com o próprio psicólogo clínico e com a prática da 

psicoterapia. Enquanto nos EUA existiam centros ou serviços de aconselhamento psicológico 

nas universidades, no Brasil esse campo ficou associado à psicoterapia, mais especificamente, 

à psicoterapia rogeriana (Schmidt, 2009).  

De acordo com Schmidt (2009), em 1968, houve a criação do Serviço de 

Aconselhamento Psicológico (SAP) no Instituto de Psicologia da USP, pela professora Rachel 

Lea Rosenberg, sendo estruturado como uma clínica-escola. O grande diferencial desse serviço 

foi o fato de ele ultrapassar o modelo clínico de psicologia e levar atendimento psicológico à 

comunidade. A preocupação de Raquel Rosenberg era facilitar o acesso da população ao 

atendimento psicológico e, para tanto, era preciso romper com o instituído e se adequar às 

demandas e necessidades da comunidade e de seu contexto. Considerando o período político 

em que o Brasil se encontrava, a chegada das ideias humanistas e a proposta da professora 

Raquel Rosenberg configuravam-se como enfrentamentos às repressões e aos desmandos da 

ditadura militar (Mahfoud, 2013; Tassinari, 2003).  

Desse período até o final da década de 1980, o aconselhamento psicológico do SAP era 

visto como um tipo de psicoterapia de base humanista, cujo objetivo era ajudar as pessoas que 

não apresentavam transtornos graves ou patologias a se conhecerem melhor. As questões mais 

profundas e que envolviam um comprometimento da personalidade ficavam a cargo de uma 

psicoterapia psicanalítica, já que a ACP era reconhecida como uma psicoterapia mais 

“superficial”, indicada para queixas leves (Schmidt, 2009). Somente no início dos anos 1990, 

houve um movimento de reapropriação e ressignificação do campo do aconselhamento 

psicológico, que passou a ser compreendido de forma mais ampla: 

se nos apresenta como modelo clínico (mais amplo que o psicoterápico), aplicável em 

diferentes situações institucionais. A prática de aconselhamento psicológico, assim 
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concebida, sugere uma modificação da visão do psicólogo clínico, reorientando seus 

recursos pessoais, teóricos e técnicos no sentido de criar espaços de maior continência 

para diferentes demandas de ajuda psicológica (Schmidt, 1987, p. 23).  

 A partir desse momento, o SAP reivindicou uma identidade que não fosse mais amarrada 

aos estereótipos vinculados ao aconselhamento psicológico e à abordagem centrada na pessoa, 

passando a se caracterizar como uma região de fronteira. Isso significa que o aconselhamento 

psicológico não acontecia num lugar definido, mas no “entre-lugares”, devido ao seu caráter 

de abertura para a singularidade e diversidade das demandas da clientela. Nesse sentido, o 

psicólogo sai da sua posição de especialista e passa a assumir o papel de facilitador, pois o 

aconselhamento enquanto região de fronteira constrói um conhecimento que não advém 

somente do psicólogo, mas também da própria experiência do encontro e da clientela (Schmidt, 

2009). O aconselhamento passa a ser formando por um campo interdisciplinar, envolvendo, 

além da psicologia, a filosofia, a educação, as ciências sociais e também os saberes populares 

(Fujisaka et al., 2013).  

O Aconselhamento Psicológico é, então, concebido como o campo de invenção das 

práticas que, na singularidade das situações, propiciem a expressão do vivido de 

indivíduos e grupos e sua elaboração compreensiva. Deslocando-se constantemente, 

do lugar de quem tem o poder e o controle dos processos formativos desencadeados 

no atendimento à clientela (...) (Schmidt, 2009, p. 17). 

 Segundo Nunes e Morato (2009), o momento exigia, portanto, uma revisão crítica do 

campo do aconselhamento psicológico e da ACP, o que desencadeou a criação, em 1998, do 

Laboratório para Estudos e Prática em Psicologia Fenomenológica Existencial (LEFE – 

IPUSP). O LEFE derivou-se do SAP e desenvolve atividades de formação, pesquisa e extensão, 

sob a coordenação da professora Dra. Henriette T. P. Morato, tendo como diferenciador da 

prática anteriormente desenvolvida pelo SAP uma ampliação da proposta do aconselhamento 



33 

 

psicológico. O laboratório, ancorado na fenomenologia existencial de Martin Heidegger, 

promoveu, no campo do aconselhamento psicológico, algumas mudanças2.  

 A partir da iniciativa do LEFE de propor mudanças no campo do aconselhamento 

psicológico e de repensar a prática clínica, os principais estudiosos e pesquisadores da USP, 

vinculados a esse laboratório e ao SAP, criaram, em 1998, um grupo de trabalho (GT) sob o 

título “Práticas Psicológicas em Instituições: atenção, desconstrução e invenção”, no Simpósio 

de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia (ANPEPP), unindo-se a pesquisadores de outras 

instituições de ensino (PUC-Campinas, PUC-SP, UFRN, UFF, UNICAP) com o objetivo de 

estudar e pesquisar as práticas psicológicas clínicas no contexto público e privado, visando 

possibilitar transformações no campo de atuação do psicólogo e na sua formação, como 

também promover o acesso e a melhoria dos serviços oferecidos à comunidade. Segundo Dutra 

(2004), a ideia central do grupo é promover a partir de suas práticas o acolhimento ao 

sofrimento psíquico, apresentando como eixo norteador atitudinal a atenção psicológica, a qual 

será discutida a seguir.  

 O fato de o aconselhamento psicológico poder dar-se nos mais diversos contextos 

possibilitou uma importante mudança nesse campo, qual seja, a ampliação da noção de prática 

clínica para além da psicoterapia. Autores como Figueiredo (2004), Nobre e Morato (2004), 

Silva (2001), Dutra (2004), Safra (2004) e Sá (2007) consideram a clínica em seu sentido ético 

e não mais como uma área de atuação. Ética enquanto ethos (assento, morada), isto é, enquanto 

um compromisso de escuta e acolhimento do outro onde quer que ele esteja. O aconselhamento, 

ao se propor a levar a escuta psicológica às instituições, passa a considerar o contexto e os 

                                                 
2 É importante ressaltar que o SAP também promoveu mudanças no campo do aconselhamento, embora tenha 

mantido suas discussões amparadas pelo referencial da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). Na atual proposta 

de aconselhamento, embora ainda se considerem as ideias da ACP, estas foram ampliadas pela Fenomenologia 

heideggeriana. Nesse sentido, a autora e a orientadora desta tese, por considerarem pertinente a união dessas 

ideias, resolveram explicitar esse caminho. Todavia, esclarecemos que o aconselhamento desenvolvido pelo SAP 

influenciou diversos grupos de pesquisas e universidades que atuam vinculados à proposta da ACP, os quais 

mostraremos no tópico seguinte, sobre a história do plantão psicológico.  
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atravessamentos que constituem o sujeito. Nesse sentido, promove outra mudança, que é o estar 

comprometido com a atenção e o cuidado ao sofrimento do outro, em vez da prescrição de 

caminhos a serem seguidos.  

 O aconselhamento, pelo que é possível apreender a partir dessa revisão crítica, busca dar 

vez à experiência, abrindo mão da especialização em determinadas demandas. Constrói um 

saber a partir do enfretamento de novas experiências. De acordo com Schmidt (2009), o 

aconselhamento “procura reinventar modos de cuidado apoiados na experiência” (p. 19).  

Nessa perspectiva, Morato (2009) realiza uma articulação da proposta de Rogers do 

aconselhamento psicológico com a fenomenologia existencial de Heidegger, com base no 

pensamento de Gendlin sobre o “experienciando” e o befindlichkeit.  

 Tal articulação permite pensar que o que move a prática é a própria experiência do 

encontro, a partir da compreensão de como são sentidas as experiências vividas e levando em 

consideração a condição existencial de estarmos sempre referidos a outro ente num 

determinado humor/disposição. Desse modo, Morato (2009) afirma que a reflexão se constrói 

na experiência e não sobre a experiência e revela: “é no próprio fluxo de “estar ocorrendo 

experiência” que são buscados os significados ao sentido do que é experienciado, já que uma 

revisitação ao sentido acontece no próprio experienciando e não posteriormente”. (p. 33).   

 Considerando a importância dada à experiência, é possível tratarmos do conceito de 

aprendizagem significativa proposto por Rogers. Esse conceito se refere à aprendizagem de um 

conhecimento a partir de ações realizadas e refletidas na própria experiência, como entendem 

Morato e Schmidt (1999) a partir das ideias de Rogers e Gendlin: 

Aprendizagem significativa designa o processo de constituição e apropriação de 

um “saber fazer/saber dizer”, correspondendo, dessa forma, à experiência. O 

conceito de aprendizagem significativa compreende, portanto, a aprendizagem 

como processo de manifestação de vida, de desenvolvimento e expressão viva da 
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necessidade de crescimento presente nos organismos. Nesse contexto, os 

processos de aprendizagem revelam-se como possibilidades de compreensão e 

conhecimento e, portanto, de atribuição de significado para as relações e situações 

vividas pela pessoa, seja consigo mesma, seja com o mundo, ou com os outros. 

(p. 128-129). 

 A partir desse novo olhar sobre o campo do aconselhamento, podemos dizer que este não 

se apoia mais em teorias e técnicas de cunho prescritivo nem se propõe a ensinar, adaptar ou 

ajustar. Considerando a experiência como fonte de construção dessa prática, pareceu ser mais 

pertinente usar o termo “atenção psicológica” em vez de “aconselhamento psicológico”, o qual 

carrega toda uma conotação positivista e adaptativa na Psicologia. Atenção significa 

justamente uma disponibilidade voltada para a experiência vivida. Nesse sentido, falar em 

atenção e não em aconselhamento denota trilhar caminhos pelas incertezas da experiência 

humana e não a partir de um conhecimento organizado a ser aplicado. É o deixar-se conduzir 

pelo o que as próprias experiências têm a dizer (Schmidt, 2009; Morato, 2009).  

 Embora nas práticas psicológicas exercidas pelo GT da ANPEPP se use o termo atenção 

de forma mais corrente do que aconselhamento, ainda existe entre os pesquisadores do grupo 

a tentativa de resgatar o termo “aconselhar” a partir da articulação do sentido etimológico da 

palavra conselho e da proposta de narrativa de Walter Benjamin (1985). Conselho vem do latim 

consilium, que significa opinião; plano; reunião para deliberação de algo comum a um grupo. 

Para Benjamin, aconselhar é a sugestão da continuação de uma história que está sendo narrada. 

Nessa acepção, o aconselhamento estaria relacionado a uma maior participação e expressão do 

cliente na relação terapêutica, abrindo a possibilidade de questionamentos e acordos nessa 

relação; e também a uma maior consideração do contexto social na compreensão dessas 

experiências. (Braga, 2009).  
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 Nessa revisão do aconselhamento, como pudemos observar, o foco encontra-se na 

experiência e na relação; dessa feita, a proposta de atenção psicológica sugere modos de 

intervenção constituídos no próprio movimento das experiências, não partindo de técnicas, 

mas, baseando-se na fenomenologia heideggeriana, trata-se de um modo de estar com o outro. 

Tal modo se refere à atitude de permanecer junto às coisas e aos outros, permitindo que estes 

se desvelem, sem objetificá-los e classificá-los. Segundo Heidegger (2009), é no permanecer 

junto às coisas que criamos relações de sentido. As coisas aparecem, isto é, o sentido surge 

quando nos deixamos envolver pelas coisas que vêm ao nosso encontro no mundo.  

 Considerando o sentido etimológico da palavra atenção, que vem do latim 

attention/attentio e se refere ao ato de atender, dirigir-se a, direcionar a consciência a um objeto 

ou pessoa com a intenção de cuidar, pode-se entender que atenção, portanto, diz respeito a uma 

disponibilidade e preocupação em cuidar do outro, ou como diz Morato (2009a), 

“disponibilidade solicitamente inclinada à experiência vivida” (p. 37). Desse modo, a atenção 

remete à própria prática clínica, em seu sentido etimológico de inclinar-se em direção ao 

sofrimento do outro, oferecendo-lhe cuidado. O psicólogo nas instituições, ao manter essa 

atitude clínica, não direciona a intervenção, mas busca o sentido do sofrimento de seus atores 

sociais, acompanhando-os atentamente em seu movimento de desvelamento e ocultação e 

abrindo, assim, novas possibilidades de compreensão sobre o modo como estes habitam o 

espaço institucional. (Morato, 2008; Morato; 2009b).  

 Essa proposta de atenção psicológica diferencia-se do aconselhamento psicológico, por 

ter como objetivo uma reapropriação da experiência de sofrimento a partir do desvelamento de 

novos sentidos. Além disso, é uma prática construída a partir da escuta dos atores institucionais 

e do testemunho das experiências e interpretações da vivência do psicólogo clínico, 

vinculando-se às problemáticas sociais presentes no contexto de vida desses atores.  
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Dentre as principais modalidades de atenção psicológica oferecidas pelos pesquisadores 

vinculados ao GT, estão: o Plantão Psicológico, a Supervisão de Apoio Psicológico, o Plantão 

Psicoeducativo e as Oficinas de Criatividade. Vale salientar que tais modalidades constituídas 

e consolidadas na USP têm servido de modelo de prática psicológica para várias universidades.   

O plantão psicológico é considerado a modalidade de atenção psicológica “carro chefe” 

das clínicas-escola das universidades que trabalham com essa proposta, pois é a partir dele que 

é possível detectar demandas das instituições por outras modalidades ou outros serviços. O 

plantão caracteriza-se por uma escuta psicológica no momento da crise, sem duração e local 

pré-determinado, bastando que haja a procura por uma escuta. Dessa forma, o plantonista 

precisa estar disponível para lidar com o inusitado, devido à diversidade e à singularidade das 

demandas (Cury, 1999; Mahfoud, 1999; Morato, 2009b; Rocha, 2009; Schmidt, 2004). A 

seguir, dedicaremos um tópico para falar sobre a história do plantão psicológico e sobre a sua 

inserção nos mais variados contextos.  

As instituições, do mesmo modo que demandam uma escuta psicológica para seus 

atores sociais, também têm necessitado que se realize um trabalho com a equipe de 

profissionais, no sentido de instrumentalizá-los para estabelecer novas formas de atuação. 

Assim, a supervisão de apoio psicológico consiste na oportunidade de os profissionais olharem 

para a sua prática, poderem ampliar sua visão diante desta e ressignificá-la. Trata-se do 

momento no qual o profissional pode refletir e repensar acerca de sua prática, levando em 

consideração que ele é parte essencial do trabalho que realiza. O objetivo da supervisão de 

apoio psicológico não é ensinar uma técnica que deverá ser reproduzida, mas é a criação de um 

espaço no qual se abram novas possibilidades de pensar a prática (Bacchi, 1999; Henriques & 

Morato, 2009).  

O plantão psicoeducativo é uma ampliação do plantão psicológico para contextos 

ligados à educação, como creches e escolas. Seu objetivo é oferecer um espaço de reflexão 
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sobre a prática educativa, servindo de apoio para educadores e famílias vinculadas à instituição 

educacional. Essa iniciativa serve como um espaço de escuta, fala e apoio para as pessoas que 

cuidam da socialização de crianças e adolescentes das comunidades carentes e que, muitas 

vezes, se sentem sobrecarregadas com essa responsabilidade (Szymanski, 2004).  

As oficinas de criatividade são atividades realizadas em grupos com a utilização de 

recursos artísticos (desenhos, fotografias, música, poesia, filmes, danças etc.) que possibilitem 

a expressão. O objetivo dessas oficinas é criar um espaço de elaboração de experiências 

pessoais e coletivas. O oficineiro, portanto, buscará criar condições para que o grupo elabore e 

expresse suas experiências. A partir dessas condições, é possível ampliar a capacidade de 

tomada de consciência da experiência por meio da dimensão sensorial e pré-refletiva em vez 

da dimensão racional (Schmidt & Ostronoff, 1999).  

Apesar de as práticas psicológicas se apresentarem como um serviço para as 

instituições, o seu papel não visa à manutenção das relações de poder ali existentes, mas à 

criação de um espaço no qual os atores institucionais possam questionar, refletir e contar sobre 

sua experiência (Nunes & Morato, 2009). A intenção dessa prática é a “manutenção de uma 

atitude clínica de interrogação pelo sentido das experiências que se apresentam de modo que, 

por meio de novas significações, os atores sociais se redirecionem a si mesmos e a seu espaço 

habitado” (Braga, 2009, p. 383). 

Na perspectiva de Nunes e Morato (2009), essa proposta de aconselhamento enquanto 

atenção psicológica não buscou desvincular ou desvalorizar a história desse campo, mas sim 

delinear como ele, que nasceu nos EUA, foi se modificando em sua entrada no Brasil a partir 

da inserção em novos contextos e das reformulações teóricas por quais passou, tendo em vista 

a realidade da Psicologia nacional, bem como do contexto econômico e cultural brasileiro.  
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1.2 Plantão psicológico: construção e desconstrução de uma prática  

O plantão psicológico constitui-se como uma modalidade de prática psicológica clínica 

que surgiu no Brasil em meados da década de 1970. Essa prática foi criada pelo professor 

Oswaldo de Barros, da USP, e inspirada pela experiência da professora Dra. Rachel Lea 

Rosenberg, também da USP, com as “walk in clinics”, nos EUA. Tais experiências consistiam 

em um atendimento psicológico ou médico emergencial realizado nas comunidades. Segundo 

Tassinari, Cordeiro e Durange (2013), as “walk in clinics” surgiram em meio ao movimento 

de contracultura americana, em que se lutava pelos direitos civis e se protestava contra a guerra 

do Vietnã. Buscava-se oferecer serviços médicos e psicológicos aos jovens. Esses serviços 

eram voltados para as necessidades imediatas dos clientes e poderiam acontecer em diferentes 

espaços.  

O plantão psicológico foi inicialmente implantado no Serviço de Aconselhamento 

Psicológico (SAP) do Instituto de Psicologia da USP, tendo como objetivo oferecer 

atendimento psicológico no momento da procura. 

Tendo em vista o diferencial com que o aconselhamento psicológico se constituiu no 

Brasil, podemos dizer que isso favoreceu para que os principais adeptos da ACP da USP 

inventassem o plantão psicológico, considerando essa prática uma modalidade de 

aconselhamento. Desse modo, o plantão psicológico no SAP serviu como uma nova forma de 

atendimento à população e como campo de prática para os alunos da disciplina de 

Aconselhamento Psicológico da USP, proposta pelo professor Oswaldo de Barros. O plantão 

psicológico na USP passou por vários desafios e reformulações, na tentativa de compreender 

qual era o real objetivo dessa prática. Esse serviço é referência até hoje para outras instituições 

que o implantaram.  

De acordo com Tassinari e Durange (2012), algumas condições serviram de solo para 

o surgimento do plantão: a Psicologia como uma invenção da modernidade, a ditadura 
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brasileira, a cultura brasileira e as reformulações teórico-práticas da ACP. O advento da 

Psicologia trouxe a possibilidade de intervir sobre os comportamentos e conflitos humanos. A 

ditadura promoveu a perpetuação de uma prática psicológica alienante. A cultura brasileira, 

nesse momento, ansiava por mudanças frente à opressão do regime militar, o que mobilizou a 

classe dos psicólogos a buscar alternativas em sua prática que favorecesse o fortalecimento das 

pessoas, de modo a aumentar a capacidade de resistência da sociedade em face da ditadura. O 

desenvolvimento das ideias de Rogers, ao ampliar suas formulações para outros campos, como 

organizações, educação e comunidades, e a sua proposta de grupos de encontro acabam por 

criar o ambiente propício para o surgimento do plantão.   

Em 1980, o serviço de plantão foi criado de forma mais sistematizada no Instituto Sedes 

Sapientiae, em São Paulo, sob a coordenação de Raquel Wrona Rosenthal. Nessa iniciativa, o 

grupo de plantonistas do instituto trouxe a preocupação de tecer as diferenciações entre o 

plantão e outras práticas, no intuito de delimitar e sistematizar sua proposta (Rosenthal, 1999). 

Somente em 1987, ocorreu uma sistematização das experiências de plantão em diversas áreas 

e instituições, realizada pelo Professor Dr. Miguel Mahfoud. Mahfoud é o primeiro a considerar 

o plantão psicológico enquanto uma modalidade clínica, podendo este ser realizado em 

diferentes contextos. Ele traz a seguinte definição: “a expressão plantão está associada a certo 

tipo de serviço, exercido por profissionais que se mantêm a disposição de quaisquer pessoas 

que deles necessitem, em períodos de tempo previamente determinados e ininterruptos” (p. 75).  

O plantão psicológico redefine a concepção de psicologia clínica e amplia sua forma de 

atuação para além da psicoterapia, do psicodiagnóstico e da seleção e orientação profissional, 

consideradas as principais formas de atuação do psicólogo clínico nos anos 1970.  

Como mencionado no tópico anterior, na década de 1990, o SAP começou a receber 

demanda de outras instituições e, ao entrar em contato com estas, percebeu a necessidade de 

redefinições teórico-práticas, no sentido de repensar a prática clínica epistemologicamente, 
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aprofundamento que a ACP não possuía. Tornou-se urgente promover uma abertura à 

diversidade e singularidade dessas demandas, considerando as dimensões experiencial, social, 

política e cultural dos demandantes. Era preciso pensar o homem da contemporaneidade e, 

nessa perspectiva, alguns pesquisadores do plantão psicológico, como Morato (1999), Schmidt 

(2009), Dutra (2004) e Barreto (2009), ampliaram as ideias rogerianas a partir do diálogo com 

a fenomenologia existencial de Heidegger. É importante ressaltar que muitos pesquisadores, 

embora considerem as influências da fenomenologia no pensamento de Rogers, mantêm a 

proposta inicial da ACP ao trabalhar com o plantão, dentre eles, destacam-se Tassinari (2003), 

Mahfoud (1999), Cury (1999) e Rocha (2009).  

Segundo Morato (2009), o plantão inicialmente era automatizado, isto é, tinha 

procedimentos previamente determinados, sendo assimilado como uma técnica (um meio para 

se chegar a um fim). A disponibilidade exigida no plantão era confundida com a mera presença 

física, caracterizando-se somente por um estar disponível num determinado espaço físico do 

plantonista e num determinado espaço de tempo para quem aparecesse. Isso significava que na 

prática o plantão ainda refletia o modelo clínico tradicional. Todavia, ao longo das experiências 

de plantão e considerando a diversidade das demandas institucionais, este foi se modificando, 

passando a se caracterizar pela abertura a tais demandas, não podendo, portanto, estar inscrito 

num enquadre prévio com espaço e duração.  

Tendo em vista a necessidade de a prática do plantão não cair numa transposição do 

modelo clínico tradicional a outros contextos, este tem passado por alguns desafios. Mahfoud 

(2013) e Rocha (2009) afirmam que entre esses desafios estão o manter-se disponível e aberto 

ao imprevisível. A disponibilidade significa estar aberto para qualquer demanda que se 

apresente e até para a ausência dela. Também é preciso colocar o processo nas mãos do cliente. 

Frequentemente, plantonistas iniciantes consideram que é necessário um prolongamento do 
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atendimento para que ocorra uma mudança e um aprofundamento da questão trazida. Dessa 

forma, o plantonista acaba assumindo a responsabilidade pelo processo.  

A escuta também se faz outro desafio, já que ela não é passiva, mas convida o outro a 

se posicionar e se responsabilizar diante de suas questões. É escutar a pessoa que traz um 

problema e não ouvir o problema, buscando compreender e esclarecer a demanda trazida.  

Outro desafio imposto ao plantão, conforme Mahfoud (2013), diz respeito à dificuldade 

da sociedade contemporânea de elaborar sua experiência, bem como de encontrar espaços para 

isso. Nesse sentido, é comum as pessoas chegarem ao plantão distantes de si mesmas e com 

pouca clareza do que lhes aflige. O plantão psicológico acaba por ser um espaço de atenção à 

experiência, no qual são dadas as condições para que a pessoa a elabore e se posicione diante 

do seu sofrimento. O plantão passa a se apoiar no próprio movimento da pessoa na busca por 

ajuda, já que, como aponta Rocha (2009), “não se vislumbra, no plantão, controlar, mas acolher 

experiências e garimpar seus sentidos” (p. 110).  

O plantão psicológico, a partir das novas demandas que surgiam e sob as atuais 

compreensões, passa a se configurar muito mais em atitudes do que em técnicas. Essas atitudes, 

como discutido no tópico anterior, estão inseridas numa noção de clínica enquanto ethos, isto 

é, numa clínica que tem como principal norteador a escuta, independentemente do referencial 

teórico do psicólogo ou do local onde este exerça a sua prática. De acordo com Morato (2006), 

o plantão passa a acontecer na própria relação, ele é situacional, basta somente que haja a 

procura por uma escuta. Nesse sentido, compreende-se como uma modalidade de prática 

clínica, considerando a clínica em seu sentido etimológico de debruçar-se em direção ao 

sofrimento do outro, oferecendo atenção e cuidado.  

O plantão, portanto, se expressa numa atitude clínica, a qual é conduzida pela própria 

afetabilidade do homem, considerando esta sua condição ontológica. A afetação do plantonista 

abre um horizonte de compreensão no qual é possível comunicar sentidos, e o papel do 
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plantonista é deixar esse sentido fluir de modo que o sofrente possa apropriar-se de seu 

sofrimento e seguir adiante. Nessa noção de prática clínica, como podemos ver, o psicólogo 

não faz uso de técnicas; em vez disso, ele parte de um conhecimento que advém da própria 

experiência, do encontro que foi estabelecido. Na verdade, trata-se de um fazer-saber e não de 

um saber-fazer.  

Desse modo, no plantão, não nos referimos à técnica em seu sentido usual, mas em seu 

sentido original, como téchne3, tal como proposto por Heidegger (1954/2010), e que significa 

um levar à frente, uma abertura para que o outro venha a ser e se mostre em sua alteridade. 

Essa abertura para a alteridade exige do plantonista uma disponibilidade para lidar com o 

imprevisto, com o inusitado. O fazer do plantonista não significa, como se poderia pensar, uma 

racionalização do falado ou uma organização do pensamento, mas um fluir pela atenção e pelo 

sentido, entendendo essa atenção como um cuidado que possibilita compreensão no momento 

da urgência (Morato, 2009).  

O plantão psicológico, de acordo com Tassinari e Durange (2012), promove uma 

reviravolta na noção tradicional de clínica na medida em que subverte: o entendimento do 

humano; a postura do profissional; e a relação de poder entre terapeuta-cliente. Em relação ao 

entendimento do humano, o plantão propicia outros modos de olhar o ser humano, não mais 

baseados numa ordem cronológica da vida nem em explicações e representações externas. A 

radicalidade do plantão está em acompanhar as possibilidades instauradas no momento do 

encontro e em seus variados modos de expansão, considerando a plasticidade e a fluidez 

humanas. No que se refere à postura profissional, o plantão desconstrói a concepção de 

especialista, haja vista que o profissional não detém o saber sobre o outro, mas, ao contrário, 

mantém-se aberto às incertezas do encontro. O plantão psicológico também subverte a relação 

de poder entre terapeuta-cliente, quando, em vez de direcionar o atendimento, promove, a partir 

                                                 
3 Essa discussão será aprofundada no capítulo II, tópico 2.2.  
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da relação, a livre expressão dos problemas e sentimentos do cliente e a possiblidade de atribuir 

sentido ao que foi exposto, facilitando para que este tenha uma maior compreensão de si e da 

situação.  

O plantão psicológico, ao se inserir nas instituições, precisa ter clareza sobre qual 

demanda se estará respondendo; seria uma demanda institucional, individual ou mesmo se é 

possível responder ao que se demanda. A esse respeito, Rosenberg (1987) traz uma reflexão 

importante:   

em toda a área de saúde mental questionam-se hoje os objetivos e os efeitos 

verdadeiros do atendimento institucional. Trata-se de definir, para além dos limites 

explícitos, a quem, ou ao que, interessam os procedimentos que são oferecidos ao 

público para seu bem-estar. A uma análise cuidadosa, muitos fatos se revelam 

servindo antes à manutenção da própria instituição do que aos seus usuários (p. 84).  

Nessa perspectiva, o plantão, apesar de se configurar como um serviço às instituições, 

públicas ou privadas, não pode acontecer somente enquanto tal, tendo em vista que o serviço 

implica lidar com burocratizações e institucionalizações comumente consideradas 

inquestionáveis e naturais. Desse modo, é preciso, nas instituições, preservar e cuidar do espaço 

clínico dessas modalidades de forma que a escuta possa circular, questionar e intervir. É 

importante que o psicólogo nesses lugares tenha clareza que o seu papel e a sua ação poderão 

assumir formas bem diferentes de um serviço instituído (Morato, 1999).   

No entendimento de Morato (1999), no intuito de não haver confusões acerca do 

objetivo do plantão nas instituições, faz-se necessário esclarecer que a ação clínica do 

psicólogo/plantonista é marcada pela imprevisibilidade e, por esse motivo, pode acontecer das 

mais variadas formas, estando muito mais relacionada à ideia de um projeto do que a de um 

serviço. Projeto, pelo fato de serem realizados acordos com as instituições, de modo que o 
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pedido desta somente pode ser aceito após o contato com os membros que constituem a 

instituição e o reconhecimento do seu contexto.  

Nesse sentido, deve-se, antes da implantação de uma prática psicológica em instituição, 

esclarecer os limites de sua ação. O reconhecimento desses limites e a compreensão de como 

as relações se dão nas instituições podem ser realizados por meio da cartografia. Segundo 

Rolnik (1989), a cartografia constitui-se como um modo de investigação de um determinado 

território com o objetivo de conhecer seus espaços, seu cotidiano e as pessoas envolvidas, 

considerando o envolvimento e a afetação do pesquisador nesse mesmo território. A cartografia 

permite ao pesquisador, além de conhecer e detectar as demandas de um território, construir 

em conjunto com esses novos caminhos.  

De acordo com Schmidt (2004), é importante ressaltar que acolher uma demanda no 

plantão refere-se a uma atenção peculiar para a experiência de uma pessoa no momento de sua 

procura, levando em consideração o modo como ela vivencia sua queixa, seus recursos pessoais 

e os recursos do seu contexto social que estão disponíveis para cuidar do seu sofrimento, como 

também suas expectativas e perspectivas apresentadas na busca por ajuda. Em contrapartida, 

responder uma demanda por atendimento psicológico consiste em realizar uma explicitação 

dessa demanda, dando oportunidade para que aquele que busca ajuda se posicione diante do 

seu sofrimento, permitindo ao serviço que também se posicione sobre o que pode ou não 

oferecer. O plantão, por acolher uma diversidade de demandas, exige dessa prática 

sensibilidade para inventar modos de responder que levem em consideração a diversidade, a 

singularidade e a pluralidade dos contextos no qual estão inseridos, como discute a referida 

autora (2004): 

Propor-se a responder à diversidade e às singularidades das demandas por ajuda 

psicológica que se constelam na prática do plantão, só é possível quando essa 

prática estabelece laços de solidariedade, as alianças, as trocas que permitam contar 
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com o apoio de âmbitos mais amplos do que aqueles que um serviço universitário 

pode abranger (p. 175).  

Diante de toda essa discussão, podemos observar que o campo do aconselhamento 

psicológico no Brasil acaba por ser configurar, primordialmente, a partir de uma leitura 

fenomenológica heideggeriana, numa ação clínica que se aproxima da própria condição 

humana de ser-com e ser-no-mundo. Isso acontece na medida em que o psicólogo se apresenta 

disponível para acompanhar o sofrimento do outro, de modo que este ao narrar sua história 

escute a si mesmo e possa se ver diante de suas possibilidades mais próprias, 

responsabilizando-se por suas escolhas. Dessa feita, a prática do plantão psicológico se afasta 

de uma concepção de clínica técnica e explicativa, passando a lidar com a própria fluidez e 

mutabilidade humanas.  

O plantão psicológico, ao redefinir a concepção de clínica, amplia a sua forma de 

atuação, podendo ser inserido em diferentes contextos e voltando-se para as reais necessidades 

da população. Passaremos agora a realizar um levantamento bibliográfico das principais 

iniciativas de plantão psicológico no Brasil e no Rio Grande do Norte, trazendo os principais 

resultados e os limites dessa prática nos mais diversos contextos e instituições.  

As experiências em plantão, em sua maioria, estão ligadas ao campo de estágio de 

graduação e pós-graduação e a projetos de extensão das universidades públicas e particulares. 

Considerando que as primeiras iniciativas de plantão se deram na USP, é lá onde se encontram 

as maiores referências e publicações a respeito dessa prática – corroborando o que Souza & 

Souza (2011) afirmam em levantamento bibliográfico realizado sobre essa prática – e de onde 

as posteriores implantações desse serviço se originaram.  

Um levantamento bibliográfico a respeito da produção sobre a prática do plantão 

psicológico no Brasil realizada no período de 1997 a 2009 revelou que a maior produção acerca 

do assunto se encontra na região sudeste, apresentando como principal referencial teórico a 
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Abordagem Centrada na Pessoa. Os trabalhos se referem, em sua maioria, a dissertações de 

mestrado. Dentre as 38 produções encontradas, 16 eram vinculadas à USP e 10 à PUC-

Campinas, confirmando o que foi comentado anteriormente de que as maiores publicações a 

respeito do plantão psicológico estão na USP e no estado de São Paulo, pelo fato de essa prática 

ter se iniciado nesses locais (Souza & Souza, 2011). 

A fim de realizarmos essa revisão acerca da produção brasileira sobre o plantão 

psicológico, recorremos às principais bases eletrônicas de dados científicos como BVS-PSI, 

LILACS, SCIELO, PEPSIC, BDTD e GOOGLE ACADÊMICO, utilizando como descritores 

as palavras “Plantão Psicológico”, “Atenção Psicológica” e “Práticas Psicológicas em 

Instituição”.  Nessa varredura, foram encontradas 53 produções, entre artigos, dissertações e 

teses. Também foram consideradas nessa revisão as experiências de plantão publicadas em 

livros, como as de Rosenberg (1987), Mahfoud (1999), Morato (1999), Morato, Barreto e 

Nunes (2009), Rocha (2009), Barreto, Morato e Caldas (2013) e Tassinari, Cordeiro e Durange 

(2013). A seguir, destacaremos os trabalhos que se referem a experiências de plantão 

psicológico nos mais diversos contextos.  

Entre as experiências de plantão psicológico, iniciaremos por aquelas que aconteceram 

em clínicas-escolas, como as de Bartz (1997), Cury (1999), Chalom (2001), Camargo (2002), 

Moreira (2003), Schmidt (2004), Perfeito e Melo (2004), Yehia (2004), Fernandes (2005), 

Paparelli e Nogueira-Martins (2007), Furigo, Sampedro, Zanelato, Foloni, Ballalai e Ormrod 

(2008), Zanoni (2008), Chaves e Henriques (2008), Gomes (2008), Aun e Morato (2009), Cury 

e Ramos (2009), Vieira e Anjos (2013), Fujisaka, Breschigliari, Rocha, Eisenlohr, Kovács e 

Schmidt (2013). Segundo esses estudos, o plantão psicológico em clínicas-escola se caracteriza 

por oferecer atendimento psicológico à população que está circunscrita em seu território no 

momento de sua procura, sendo esse atendimento realizado em sua maioria por estudantes de 

graduação e pós-graduação.  
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De uma forma geral, tais pesquisas mostram que o plantão em clínicas-escola favorece 

um maior desenvolvimento profissional do psicólogo ao romper com concepções tradicionais 

do seu fazer, promovendo a construção de práticas mais contextualizadas socialmente ao 

voltar-se para os espaços públicos. O plantão, nesse espaço, configura-se como um campo 

privilegiado de aprendizagem para o psicólogo clínico, que constrói uma postura muito mais 

ética do que técnica, ao devolver na pessoa suas possibilidades de ser e de assumir uma posição 

de cidadania. Todavia, alguns desses autores também consideram que existem entraves 

institucionais que interferem nessa nova forma de pensar as práticas clínicas, as quais, mesmo 

sob o nome de plantão, ainda são descontextualizadas e traduzem uma clínica tradicional. Além 

disso, o plantão esbarra num contexto de enormes desigualdades sociais e de uma precária rede 

de saúde e assistência social, necessitando também que os profissionais tenham um 

posicionamento ético diante dessa realidade.  

Passaremos agora a destacar as propostas de plantão que aconteceram em hospitais, 

como as de Cautella (1999), Moreira (2002), Kovács, Kobayashi, Santos e Avancini (2001), 

Palmieri (2005), Cautella, Morato, Nunes e Braga (2006), Vendruscolo (2006), Palmieri-

Perches e Cury (2007), Souza e Souza (2011), Cautella (2012), Palmieri-Perches e Cury (2013), 

Souza (2013) e Braga, Ferreira, Takeshita e Delavia (2013). Tais propostas se referem a 

experiências de plantão em hospitais gerais e psiquiátricos. 

Segundo os referidos autores, o plantão em hospitais gerais apresentou-se como 

alternativa às intervenções clínicas tradicionais e questionou os modelos padronizados de 

atenção psicológica vigentes nas instituições de saúde. O hospital caracteriza-se por ser um 

ambiente no qual há um empobrecimento das relações pessoais e uma perda da autonomia do 

paciente. Nesse sentido, o plantão tentou atenuar a divisão mente-corpo, resgatando a 

importância dos vínculos e dos aspectos subjetivos do adoecer. O plantão no hospital, de modo 

geral, favoreceu o trânsito entre profissionais e pacientes, proporcionando o surgimento de 
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novos sentidos nessas relações. As pessoas atendidas no plantão relataram ter, neste, um 

momento de desabafo, no qual se sentiram cuidadas e menos nervosas e estressadas por estarem 

em um ambiente hospitalar. No plantão, os pacientes se queixaram da falta de informação 

quanto ao seu estado de saúde, das suas limitações físicas, da solidão e da possibilidade da 

morte.  

 A dificuldade encontrada na implantação desse serviço foi a desconfiança dos 

profissionais de saúde e, em consequência disso, a pouca abertura por parte destes em buscar 

o serviço ou indicá-lo a um paciente. Tornou-se, desse modo, necessário, para haver um maior 

trânsito dos plantonistas no hospital, conquistar a confiança desses profissionais, explicitando 

mais claramente a proposta do plantão.   

No que diz respeito à experiência de plantão em hospitais psiquiátricos, as propostas 

demonstraram que esse serviço também serviu como uma alternativa às práticas tradicionais, 

favorecendo a criação de uma rede de apoio em saúde tanto internamente quanto externamente 

à instituição. O plantão, por seu caráter de busca espontânea e não obrigatoriedade, ajudou os 

pacientes psiquiátricos a recuperarem a sua autonomia, que, devido ao processo de 

institucionalização, foi totalmente negada. Nesse contexto, ele serviu como instrumento de 

resgate da cidadania e da reinserção social do indivíduo institucionalizado, resgatando nestes 

o exercício de cuidar de si. Os limites encontrados nesse contexto foram os quadros 

psiquiátricos de alta complexidade, que tornavam inviável a busca dos pacientes pelo plantão. 

O plantão psicológico também se inseriu em instituições judiciárias, como revelam as 

experiências de Barbanti e Chalom (1999), Mozena (2009), Mozena e Cury (2010) e Nunes e 

Morato (2013). O serviço de plantão, nesse contexto, era voltado para oferecer atenção 

psicológica aos funcionários, estagiários e clientes da instituição. Ele serviu para dar novos 

significados às queixas trazidas à instituição, isto é, permitiu que as demandas psicológicas 

encobertas pelas queixas jurídicas fossem trabalhadas. Além disso, funcionou como apoio aos 
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funcionários que apresentavam altos índices de alcoolismo e suicídio, promovendo uma 

melhoria da saúde do trabalhador. Os limites da prática nesse espaço se devem às características 

da própria instituição, que, por estar pautada no poder e na hierarquia, tinha como expectativa 

que o plantão controlasse e disciplinasse os funcionários. O oposto também acontecia em outras 

experiências de plantão nesses espaços. Por exemplo, havia por parte do tribunal a ideia de que 

o plantão fosse somente para a clientela atendida pela instituição e não para os funcionários e 

estagiários, o que dificultou a procura destes pelo serviço. 

Tratemos agora das experiências de plantão que aconteceram em instituições policiais, 

como as de Oliveira (2005), Oliveira e Morato (2006) e Guedes (2006). A principal demanda 

por atenção psicológica nessas instituições era o alto nível de estresse dos policiais devido à 

carga emocional do seu trabalho, encontrando-se estes em sofrimento e desamparados.  

A grande dificuldade de inserção dessa prática nessas instituições se devia ao receio 

dos policiais de que os psicólogos estivessem a serviço dos seus superiores e de que isso 

pudesse representar alguma ação punitiva. Desse modo, havia a presença de sentimentos 

ambíguos por parte dos policiais em relação ao plantão, o que exigiu dos plantonistas uma 

reorganização do serviço, de tal forma que estes pudessem transitar mais pela instituição, 

aproximando-se dos policiais e conquistando a confiança destes. O plantão, além de servir de 

amparo ao sofrimento dos policiais, mostrou-se como uma possibilidade de humanização dos 

serviços prestados por estes à comunidade, na medida em que tal prática psicológica colaborou 

em situações de mediação de conflitos.  

Dentre essas propostas de plantão em instituições policiais, uma aconteceu em um 

sistema carcerário feminino, no qual foi oferecido atendimento para as detentas. As queixas 

trazidas ao plantão referiam-se a questões familiares, violência, maternidade, vivências 

amorosas, abuso de álcool e drogas etc. Nesse contexto, o plantão serviu como um espaço de 

fala e escuta das dificuldades enfrentadas no cotidiano das mulheres em privação de liberdade.  
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O plantão psicológico também foi implantado em instituições socioeducativas, como a 

FEBEM e o Conselho Tutelar, conforme mostram as propostas de Aun (2005), Morato, 

Carvalho, Eisenholer, Noguchi e Mosqueira (2005), Aun, Morato, Noguchi e Nunes (2006), 

Rocha (2006) e Mosqueira (2008). A proposta do plantão nessas instituições teve como 

objetivo oferecer aos adolescentes que estavam em cumprimento de medidas socioeducativas 

um espaço de escuta e acolhimento, bem como de livre expressão dos seus sentimentos, para 

além da transgressão cometida. Nesse sentido, o plantão foi propiciador de um momento no 

qual o jovem pôde se apropriar de sua história, passando a cuidar de si e responsabilizando-se 

por suas escolhas.  

Essa proposta de plantão teve como limitação a cultura da própria instituição, marcada 

pela rigidez e pelas relações de poder. No entanto, o plantão se configurava como um espaço 

de escuta aberto a todos e não participava dessas relações de poder, não criando, portanto, 

impedimento à sua procura. De modo geral, a prática do plantão questionou o processo de 

culpabilização dos jovens e denunciou a forma como se estabeleciam as relações de poder, 

facilitando a abertura para outras possibilidades de inserção social da juventude. Também 

propiciou ao psicólogo ser um agente multiplicador de ações socais ao se aproximar da 

realidade desses jovens e da sua cultura.   

Rocha (2013) descreve sua experiência de plantão na Defensoria Pública do estado de 

São Paulo. Os casos atendidos pela defensoria vão desde violência contra as mulheres, crianças 

e idosos; disputa de guarda; internação compulsória e conflitos entre vizinhos. Em um primeiro 

momento, o plantão, nesse contexto, serviu como um amparo aos estagiários e aos defensores, 

já que estes encaminhavam aos plantonistas situações em que as pessoas apresentavam uma 

confusão mental, choro e dificuldades de identificar o problema que os fizeram buscar a 

defensoria. Diante disso, a equipe de plantonista acabou por perceber que a demanda era muito 

maior dos estagiários e defensores, por não saberem lidar com essas situações, do que de fato 
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das pessoas que procuravam a instituição. Fez-se necessário esclarecer de quem era a demanda 

pelo plantão. De forma geral, as pessoas atendidas pelo plantão nessa instituição apresentavam-

se muito fragilizadas, tendo em vista a privação de direitos em que estas se encontravam. O 

sentimento de impotência, revolta e culpa eram muito presentes, o que dificultava em grande 

parte uma possível conciliação dos envolvidos no processo. Nesse sentido, o plantão serviu 

como um espaço para implicação de si no problema vivenciado, buscando promover uma 

abertura para também olhar o outro e as suas motivações.  

Outras experiências de plantão aconteceram em instituições escolares, como discutem 

Mahfoud (1999), Tassinari (1999) e Campos e Cury (2009). O plantão em escolas configurou-

se como um espaço para o aluno enquanto pessoa. Nesse sentido, estava aberto para receber 

queixas não pedagógicas e também buscava não uma mudança do comportamento dos alunos, 

mas a autonomia destes. O plantão nesse espaço exigiu que houvesse uma aproximação, por 

parte dos plantonistas, da linguagem dos jovens, para uma melhor divulgação do serviço. Os 

principais entraves ao plantão foram a expectativa dos professores de que o plantão promovesse 

uma mudança no comportamento dos alunos e também a dificuldade dos próprios plantonistas 

de reconhecer quais eram os limites do plantão numa instituição educacional. Tal dificuldade 

se deve ao fato de que, mesmo que o plantão privilegie a pessoa, acaba por provocar mudanças 

na dinâmica institucional.  

Chalom et al. (1999) realizaram o plantão psicológico junto ao projeto Esporte-Talento, 

o qual oferece atendimento psicológico para adolescentes carentes entre 10 e 16 anos. As 

queixas trazidas ao plantão se referiam à orientação, ao ajustamento do comportamento e às 

dificuldades familiares. Nesse contexto, ele serviu como um espaço no qual o adolescente iria 

expor os conflitos emocionais característicos dessa fase do desenvolvimento, como também 

promover uma inserção mais integral dos jovens ao projeto, que tem o objetivo de educar 

através do esporte.  
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Duarte (2008), Ramos (2012) e Bezerra e Monteiro (2013) trazem a experiência de 

plantão junto à terceira idade, cujo objetivo era dar voz à população idosa e trazer uma reflexão 

do fazer psicológico voltado para esse público. As principais demandas trazidas pelos idosos 

ao plantão foram as relações familiares, solidão, aposentadoria, limitações físicas e perdas. 

Nesse contexto, a intervenção do plantão se configurou como grupo de discussão e como 

espaço de narrativas, sendo o serviço procurado como um tempo-espaço para cuidar de si.  

Mota e Goto (2009) discorrem sobre a experiência de plantão em um Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS), cuja proposta é romper com a prática clínica 

tradicional e trabalhar na direção de uma clínica ampliada. Nesse sentido, foi implantado em 

um CRAS o plantão psicológico, que oferecia atendimento à população que buscava os 

serviços dessa instituição. Os autores afirmaram ter ocorrido alguns entraves ao plantão, como 

questões estruturais da instituição, e também houve muitas faltas e desistências, que foram 

atribuídas à ausência de cultura da comunidade no uso de tais serviços. Segundo os autores, a 

experiência do plantão num CRAS permitiu aos alunos de Psicologia se depararem com outra 

realidade, tendo como desafio a articulação com novas práticas.  

Ainda no campo da Assistência Social, Almeida e Goto (2013) discutem sobre a 

experiência de plantão no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), 

no qual foi proporcionado atendimento imediato a crianças vítimas de violência doméstica. O 

plantão foi oferecido tanto para as crianças como para os seus pais e o principal objetivo foi 

ajudar as crianças a se reorganizarem e se equilibrarem psicológica e emocionalmente, 

fortalecendo-as para as situações de crise. O plantão apresentou como limite os casos em que 

a violência era recorrente e fazia parte da dinâmica familiar, havendo, portanto, a necessidade 

de um acompanhamento mais prolongado. Outro limite apontado pelos autores foram as 

mudanças de gestão do município, que interromperam os atendimentos sem nenhum tipo de 

avaliação ou discussão com a equipe.  
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Outra experiência de plantão psicológico é relatada por Dimarães (2011) em uma 

comunidade terapêutica para dependentes químicos. Nessa instituição, o plantão buscou 

resgatar a história de vida e a cidadania dos dependentes químicos, contribuindo para a sua 

recuperação e reinserção social, bem como para a construção de um novo projeto de vida. 

Segundo a autora, o plantão alcançou esses resultados quando havia por parte dos dependentes 

um engajamento nas atividades propostas pela comunidade.  

As experiências de plantão psicológico apresentadas anteriormente se referem às mais 

diversas cidades e estados brasileiros; passaremos agora a trazer algumas propostas de plantão 

que aconteceram na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte (RN). Tais experiências de 

plantão estão vinculadas a projetos de extensão do Grupo de Estudos Subjetividade e 

Desenvolvimento Humano (GESDH), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). O grupo tem desenvolvido a prática do plantão desde o ano de 2000 nas mais diversas 

instituições, entre elas, o Hospital Walfredo Gurgel, o Hospital Giselda Trigueiro, a Delegacia 

Especializada de Atendimento à Mulher, a Delegacia da Criança e do Adolescente, a Clínica-

escola da UFRN e com os estudantes de Medicina da UFRN. Como grande parte dessas 

experiências não foi publicada em artigos, faremos referências a trabalhos publicados em anais 

de congressos.  

De acordo com Dutra (2002), o plantão psicológico no hospital Walfredo Gurgel foi a 

primeira experiência desse tipo de prática clínica no estado e teve como objetivo a criação de 

um espaço de acolhimento e escuta aos pacientes atendidos no Pronto-Socorro que 

apresentassem uma demanda de sofrimento. A importância dessa prática psicológica num 

contexto de emergência deve-se ao fato de que nesse momento os pacientes estão vivenciando 

sentimentos intensos devido à sua enfermidade, o que acarreta uma perda de referenciais e uma 

ruptura em seu processo existencial. Desse modo, a escuta clínica oferecida nesse contexto 

buscou compreender as angústias e os significados desse momento de sofrimento, no sentido 
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de ajudar o paciente a ressignificá-lo. O plantão nesse hospital promoveu uma visão mais crítica 

e reflexiva do papel do psicólogo como profissional de saúde, trazendo também reflexões da 

sua prática no hospital, da sua inserção no contexto de saúde pública e do seu compromisso 

social.  

Melo e Dutra (2007) e Rebouças e Dutra (2009) relataram a experiência de plantão nas 

delegacias especializadas, no hospital Giselda Trigueiro e na clínica-escola da UFRN. O 

objetivo do plantão nesses espaços foi oferecer um serviço de atendimento psicológico a uma 

parcela da população que não tem acesso a este, devido à inexistência do profissional de 

Psicologia em muitas das instituições públicas. Em todas essas instituições, o plantão permitiu 

que as pessoas ressignificassem o seu sofrimento, ao vislumbrarem outras possibilidades de 

vida e de sentidos diante do problema. Além disso, ofereceu um momento, mesmo que breve, 

para que estas pudessem efetivamente falar sobre sua experiência. É importante destacar que a 

implantação desse serviço em tais instituições passou por vários desafios, como dificuldades 

operacionais e estruturais; a necessidade de esclarecimento às instituições acerca da natureza 

da proposta; e a compreensão por parte dos plantonistas das mudanças necessárias quanto às 

intervenções de modo a não se reproduzir o modelo clínico tradicional. De maneira geral, o 

plantão nas referidas instituições mostrou-se eficaz, segundo o feedback das pessoas atendidas, 

e também contribuiu significativamente no aprendizado e amadurecimento pessoal e 

profissional dos plantonistas envolvidos.  

O projeto de plantão mais recente desenvolvido pelo GESDH é o plantão psicológico 

aos estudantes de Medicina da UFRN. A proposta de plantão a esse público surgiu de uma 

pesquisa desenvolvida por Dutra (2005) sobre ideação suicida, cujos resultados apresentaram 

um alto índice entre os estudantes de Medicina. Segundo Moreira e Dutra (2011), esse público 

apresentou como principais queixas questões relativas à formação em Medicina, tais como 

sobrecarga de estudos e práticas, e falta de tempo para si mesmos. Desse modo, o plantão serviu 
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como um espaço de acolhimento e expressão dos sentimentos desses estudantes. As 

dificuldades encontradas nesse contexto foram relativas à própria cultura médica, na qual os 

estudantes têm problemas em reconhecer suas fragilidades, além disso, também não há uma 

valorização pela procura de acompanhamento psicológico, e a própria carga horária de aulas e 

estudos dificulta a procura do estudante pelo plantão.  

Diante desse panorama das experiências de plantão psicológico no Brasil, podemos 

afirmar que esta é uma prática que vem se consolidando e se tornando cada vez mais engajada 

socialmente, na medida em que tem se mostrado condizente com as atuais necessidades da 

população. O plantão, devido a sua abertura e diversidade, tem se configurado cada vez mais 

como uma prática de fronteira, por sustentar, como afirma Schmidt (2009), “o diálogo entre 

saber acadêmico e senso comum, interior e exterior, identidades e alteridades, passado, 

presente e futuro” (p. 21). Nesse sentido, o plantão acaba se aproximando da população, 

adentrando na sua história/cultura e na trama de significados ali constituída, passando a 

compreender os focos que demandam cuidado.  

É importante salientar que o plantão não é algo simples de ser realizado, pois implica uma 

abertura e disponibilidade para lidar com situações inusitadas, precisando o psicólogo estar 

sempre refletindo sobre sua prática e principalmente cuidando de si. A prática do plantão não 

pode ser transmitida enquanto um conhecimento objetivo, mas sim vivenciado, deixando-se 

afetar pelo momento. É justamente na afetação que o plantonista precisa ter cuidado para não 

achar que a angústia vivenciada nesse momento é um fracasso. Na verdade, ela é condição para 

que o plantão aconteça, já que impele o plantonista a intervir. Desse modo, faz-se de extrema 

importância cuidar da formação do plantonista de forma que o plantão não acabe sendo mal 

interpretado, voltando a reproduzir uma prática clínica tradicional, cristalizada e 

descontextualizada.  
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1.3 Clínica e Social: Dimensão Ética e Política  

 Como discutido nos tópicos anteriores, o plantão psicológico, ao se inserir nos mais 

diversos campos e instituições, acaba por promover uma reavaliação prática, epistemológica 

e social da clínica psicológica. A clínica, ao ser pensada e exercida sob novos moldes, torna 

impossível a dissociação das dimensões ética e política de sua prática, o que nos move a fazer 

adiante uma reflexão sobre as relações da clínica com o social na contemporaneidade.  

Na atual configuração das práticas psicológicas no contexto brasileiro, alguns autores, 

como Moura (1999), Féres-Carneiro e Lo Bianco (2003), Ferreira-Neto (2004; 2007) e 

Moreira, Ramagnoli e Neves (2007), fazem referência a uma psicologia clínica 

tradicional/clássica em contraposição a novas concepções de clínica (clínica ampliada; 

clínica social) ou práticas emergentes.  

 A clínica tradicional estaria ligada a uma prática individual, como o psicodiagnóstico 

e a psicoterapia, realizada em consultórios privados para as classes média e alta da sociedade 

e tendo como principal referencial teórico a psicanálise. Enquanto isso, as novas concepções 

de clínica se desvinculam da ideia de um profissional liberal e da psicoterapia em 

consultórios privados, voltando-se para instituições, organizações, órgãos públicos e 

comunidades, ampliando o acesso a serviços psicológicos para a população menos favorecida 

economicamente.  

 A clínica, tradicionalmente, foi colocada como separada da política e do social, pelo 

fato de esta se voltar para os processos individuais e psíquicos do sofrimento humano. 

Trabalhava com a ideia de uma interioridade subjetiva desvinculada da vida social, econômica, 

política e cultural. Tal fato se deve à própria constituição da Psicologia enquanto ciência, que 

surge sob a égide da racionalidade dominante da época, qual seja, o pensamento positivista. O 

objetivo da Psicologia em face desse pensamento era curar, controlar e prever o 

comportamento humano. Tratava-se de uma ciência voltada para a regulação. Andrade e 
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Morato (2004) afirmam que a Psicologia servia para garantir a reprodução do sistema social 

vigente, sendo esta valorizada em seus aspectos técnicos.  

Segundo Moreira, Ramagnoli e Neves (2007), a Medicina e a Psicologia exercem um 

controle sobre a subjetividade, ao estabelecerem o estatuto do homem saudável e normal. Isso 

significa que a Medicina e a Psicologia, durante muito tempo, ditaram aquilo que era 

considerado “bom” e “normal”, deixando de lado o modo como os sujeitos constroem e 

significam o mundo e suas experiências (Moura, 1999). 

 Toda essa carga constitutiva da psicologia clínica acabou, ao longo do tempo, deixando 

marcas que restringiram e limitaram suas formas de atuação. Sobre essas marcas, Figueiredo 

(2004) as denomina de confusões, já que, de acordo com esse autor, a psicologia clínica não é 

somente uma área de atuação, ou de aplicação de conhecimentos, ou um método de pesquisa. 

A clínica é um espaço de cruzamento, no qual é impossível estabelecer definições e 

delimitações precisas e quando isso ocorre acaba por engessar suas práticas. Segundo esse e 

outros autores, como Safra (2004), Dutra (2004) e Andrade e Morato (2004), que corroboram 

o mesmo pensamento, o que irá definir a clínica é a sua ética, isto é, o compromisso de escuta 

do outro, onde quer que este esteja. A esse respeito, Moura (1999) também aponta: 

A psicologia não é mais um campo especifico ou uma modalidade da prática 

da psicoterapia. O uso do termo “clínica” passará a designar a especificidade 

do trabalho do psicólogo, referindo-se a uma forma de olhar os fenômenos 

que ultrapassa a obviedade dos fatos, e vai buscar no oculto, no não dito, nas 

entrelinhas, a interpretação intersubjetivamente construída e compartilhada, 

que confere significado e pertinência à existência concreta (p.14).  

 A partir da entrada do psicólogo na rede pública de saúde, no final dos anos 1980, essa 

concepção tradicional da clínica passou a ser repensada, principalmente devido ao fracasso em 

tentar adequar esse modelo aos novos espaços. Tal fracasso ocorreu em grande parte pelo fato 



59 

 

de os principais norteadores da prática clínica serem as técnicas e o referencial teórico. À 

medida que o psicólogo vai se inserindo nesses novos lugares, passa a ser gritante a 

necessidade de voltar-se para o sujeito a partir de seu contexto, de modo a compreender as 

formas de exploração e exclusão social que geram o sofrimento desse homem, e isso vai além 

de um corpo teórico-técnico, cujo objetivo é diagnosticar uma patologia. Nessa perspectiva, 

Moura (1999) afirma que 

A especificidade da prática clínica consiste em analisar, nos fatos do 

cotidiano social, a dimensão das trocas intersubjetivas, compreendendo 

como se constroem e se articulam os processos coletivos de heteronomia, de 

lutas, disputas, jogos de poder e processos coletivos de autonomia, 

solidariedade e criatividade que produzem modos de ser, pensar, sentir e agir 

(…). (p. 14) 

É a partir do momento em que o psicólogo se defronta com uma realidade plural e 

multifacetada que este passa a problematizar o seu fazer como estando em íntima relação com 

a vida social. Vaisberg (2001) declara que é impossível existir um fazer humano que não esteja 

ligado à vida sócio-histórica e cultural e, nesse sentido, os considerados problemas 

psicológicos estão relacionados com o mundo em que se vive e com as condições concretas da 

existência. 

No intuito de compreendermos as implicações da consideração do social no fazer 

psicológico, mostra-se oportuno refletirmos acerca dos modos como os sujeitos habitam o 

mundo e constroem suas relações sociais na contemporaneidade e, para tanto, utilizamo-nos 

de sociólogos que pensam sobre o homem pós-moderno, como Zigmunt Bauman, Gilles 

Lipovetsky e Anthony Giddens. 

Bauman (1997), discutindo a respeito da passagem da era moderna para a pós-moderna, 

afirma que a modernidade foi sedimentada sob a ideia de uma hegemonia da razão em 
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contraposição a diversidade e ambivalência humanas. Buscava-se incessantemente construir 

um mundo seguro, coerente, sólido e inabalável. O homem moderno acreditava na 

possibilidade de resolver os conflitos e encontrar soluções para as contradições humanas. O 

pensamento subjacente do mundo moderno era de que, quanto mais racionalmente se conhece 

o mundo, mais controle sobre este se terá e, como consequência, mais organizada será a vida 

cotidiana.  

No intento de obter o pretenso controle, cria-se uma ética, isto é, um conjunto de regras 

morais que as pessoas devem obedecer. Segundo Figueiredo e Santi (2010), nesse momento, 

instalava-se um Regime Disciplinar, com o objetivo de docilizar e domesticar os 

inconvenientes da liberdade humana. Esse regime disciplinar ficou a cargo das grandes 

agências sociais, como escolas, fábricas, prisões, hospitais, órgãos administrativos do Estado 

e os meios de comunicação de massa. A modernidade foi marcada pela pureza, isto é, pela 

tentativa de manter a ordem. Todavia, preservar, conservar e manter a ordem é algo aprendido 

pelo homem e não predisposto naturalmente. Dessa forma, o homem foi “obrigado” a manter 

essa ordem e isso privou e diminuiu a sua liberdade (Bauman, 1998).  

Ainda de acordo com Bauman (1997), os esforços da modernidade foram enganosos. 

Uma ética universal, objetivamente fundamentada e inabalável nunca foi nem será encontrada. 

Faz-se necessário compreender e aceitar que a ambivalência é uma condição humana e que 

nenhum código ético/moral é capaz de oferecer garantias do que pode ou não o homem fazer. 

Uma sociedade perfeita e um homem perfeito não são uma perspectiva viável. Nesse sentido, 

quanto mais a modernidade tentava acabar com a insegurança e a diversidade humana, mais 

ambivalência, insegurança e diversidade ela produzia; “a defesa contra o sofrimento gera seus 

próprios sofrimentos” (Bauman, 1998, p. 8). A ordem oferecida pela razão instrumental não 

aconteceu e o homem teve que se deparar com as contingências da sua existência. 
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O mundo pós-moderno é, portanto, marcado por fluidez, incertezas, rupturas, 

imprevisibilidade, relatividade e flexibilidade, pondo em xeque a pretensão moderna de uma 

universalidade. Segundo Harvey (2008), o pós-modernismo possui uma aversão a tudo o que 

se propõe eterno e universal. Ele tem como marcas a efemeridade, a fragmentação, a 

descontinuidade e o caótico. Giddens (2002) e Lipovetsky (1983) afirmam que a pós-

modernidade é uma radicalização ou exacerbação das características da modernidade, como o 

individualismo, a separação tempo/espaço em virtude da globalização e a informação como 

mediadora e guia das relações sociais.  

Tais características da contemporaneidade trazem para o homem uma perda do sentido 

de si. É um homem desorientado e fragmentado e que depende cada vez mais dos próprios 

recursos para construir a si mesmo, isto é, da sua capacidade pessoal de organizar as 

informações recebidas. Sobre as mudanças ocorridas no sujeito, Hall (2002) afirma:  

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 

modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais 

de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos 

tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas 

transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, abalando a 

ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um 

“sentido de si” estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou 

descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento – descentração dos indivíduos 

tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma 

“crise de identidade” para o indivíduo (p. 9). 

 

O sujeito pós-moderno é um sujeito em crise e que apresenta uma experiência subjetiva 

empobrecida, na medida em que essa experiência é mediada pelos meios de comunicação de 

massa e pelas novas tecnologias, o que faz com que as informações recebidas pelo sujeito 
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cheguem muitas vezes incompletas, superficiais, fragmentadas e distorcidas. Segundo Harvey 

(2008), essa redução da experiência se deve ao fato de o homem viver uma série de presentes 

puros, isto é, não ser mais capaz de relacionar-se com o tempo e perder a sua continuidade 

histórica. O homem, portanto, vem perdendo a sua capacidade de temporalizar e tecer sua 

trama histórica, na medida em que fica à mercê de momentos passageiros, do prazer imediato 

e da busca de uma independência e liberdade a todo custo. É um homem que rompe com as 

tradições, mas que não tem condições de construir um futuro seguro. É um homem 

desenraizado, vazio e em profundo sofrimento (Portela, 2008). A esse respeito, Giddens (2002) 

aponta: 

A falta de sentido pessoal – a sensação de que a vida não tem nada a oferecer – 

torna-se um problema psíquico fundamental na modernidade tardia. Devemos 

entender esse fenômeno em termos de uma repressão de questões morais que a 

vida cotidiana coloca, mas às quais nega respostas (p. 16).  

 Bauman (1998) comenta que o homem contemporâneo tem mais liberdade, mas pouca 

segurança individual, na medida em que não encontra mais referências nas quais possa se 

agarrar. Não é que essas referências não existam, mas elas são inúmeras. Não há, portanto, 

muita coisa no mundo que possa se considerar sólida e segura, assim:  

(...) a imagem de si mesmo se parte numa coleção de instantâneos, e cada pessoa 

deve evocar, transportar e exprimir seu próprio significado, mais frequentemente 

do que abstrair os instantâneos do outro. Em vez de construir sua identidade, 

gradual e paciente, como se constrói uma casa – mediante a adição de tetos, 

soalhos, aposentos ou de corredores –, “uma série de novos começos”, que se 

experimentam com formas instantaneamente agrupadas mas facilmente 

demolidas, pintadas umas sobre as outras: uma identidade de palimpsesto (p. 36).  
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O que Bauman (1998) quer dizer é que as coisas podem existir e inexistir de forma 

instantânea. A memória não arquiva mais as informações, porém as substitui por outras. Desse 

modo, a contemporaneidade favorece formas de compreensão desarticuladas entre si e a 

constituição das vivências no contexto social tece uma experiência de si fragmentada, o que 

acaba por reduzir suas possibilidades de reflexão e transformação acerca de si mesmo e do agir 

social. As questões públicas, portanto, perdem espaço para discussão. Ao se reduzir os espaços 

para a manifestação da singularidade, cria-se o terreno para a constituição de pessoas cada vez 

mais alienadas de si e do mundo que o cerca.  

 Diante desse panorama, a escuta clínica pode ser uma possibilidade de abertura para 

que a palavra possa circular, privilegiando a experiência narrada no contexto social. Assim, é 

possível atualizar a experiência subjetiva, de modo a ampliar uma existência singular e 

criativa, resistente à reprodução e à massificação, isto é, uma existência capaz de interrogar, 

refletir e dialogar a respeito de seu contexto social. (Braga, 2009; Moreira, Ramagnoli & 

Neves, 2007).  

 Desse modo, como afirma Dutra (2008), fazer uma psicologia clínica contextualizada 

socialmente não se refere somente a inserir-se em locais onde a população é menos favorecida 

ou aos novos locais onde o psicólogo se insere. Trata-se muito mais de um compromisso ético 

e político do psicólogo, no qual este esteja sempre repensando sua prática a partir dos contextos 

em que se insere, bem como refletindo sobre as formas de sofrimento humano na 

contemporaneidade e como o homem atual constrói suas relações de sentido. É preciso 

questionar-se acerca de quem é esse homem contemporâneo e do que o psicólogo pode 

oferecer a ele. Nessa perspectiva, Portela (2008) afirma: “(...) os limites até então existentes 

entre as abordagens clínica e social se dissolveram, e o profissional deve articular o local e o 

global em um diálogo que dê conta do sujeito pós-moderno” (p. 137).  
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Como fizemos referência no início deste tópico, a clínica psicológica sempre foi posta 

como estando distante da política. Ferreira-Neto (2007) comenta que sempre houve uma tensão 

entre a clínica e a política, mas que nos últimos tempos vem ocorrendo no Brasil uma tentativa 

de união desses âmbitos, sob o nome de clínica ampliada. O pensamento é que tais âmbitos 

não podem ser excludentes, mas complementares:  

A proposta de trabalho da clínica ampliada visa superar a clínica tradicional e a 

dissociação entre reabilitação psicossocial de um lado e clínica de outro. Para isso 

propõe uma redefinição do objeto, do objetivo e dos meios de trabalho de 

assistência individual, familiar e de grupos. A finalidade da assistência individual 

é a produção de saúde por meio da reabilitação, do alívio do sofrimento e por 

meio do aumento do coeficiente de autonomia e de autocuidado dos pacientes, 

das famílias e das comunidades (Ferreira-Neto, 2007, p. 112). 

A clínica psicológica se faz política quando propicia espaços nos quais os sujeitos 

possam criar e inventar novos modos de ser e agir diante do mundo. A esse respeito, Gondar 

(2004) afirma: “Investir em mudanças no campo subjetivo é combater práticas de 

assujeitamento que fecham ou esgotam o campo dos possíveis, propiciando a criação de outros 

possíveis ou mesmo do próprio possível, quando o campo parece esgotado” (p. 127). A ideia 

política aqui referida não tem como finalidade propor uma mudança direta nas instituições, 

comunidades ou no contexto social no qual a clínica se faz presente. O que essa ação política 

proporciona é uma abertura para a possibilidade de atenção e cuidado aos sujeitos em seu 

território, de modo que estes possam refletir e questionar sobre situações tidas como naturais 

nesse espaço.  

Morato (2008), baseando-se no pensamento de Hannah Arendt, aponta que a política 

se faz enquanto ação e, nesse sentido, refere-se à prática exercida pelos cidadãos no espaço 

público. A ação política, portanto, diz respeito à participação dos homens no cuidado pelo 
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mundo. O ator político é aquele que tem coragem de sair da segurança da vida privada para se 

lançar no espaço público por meio de atos e falas. De acordo com Ortega (2001), a noção de 

política defendida por Arendt difere de uma política partidária e diz respeito a uma atividade 

de criação e experimentação. A ação política não acontece num espaço público privilegiado, 

mas no espaço público enquanto espaço de criação dos homens, isto é, em qualquer lugar. Para 

Arendt, o espaço público é o lugar no qual o homem pode ser visto e ouvido por meio dos seus 

discursos e ações, e a ação política é caracterizada pela capacidade do homem de enfrentar o 

novo, o desconhecido e a pluralidade da vida social. 

No entanto, vimos anteriormente que o homem contemporâneo tem reduzido sua 

participação na esfera pública. Nesse contexto, acreditamos que o espaço clínico pode oferecer 

uma abertura para essa ação política, na medida em que promove a expressão e o diálogo dos 

atores sociais a respeito de si mesmos e do contexto em que vivem. Dessa feita, o compromisso 

ético e político do psicólogo encontra-se na própria escuta, a qual promove uma transformação, 

libertação e potencialização do ser humano, como mencionado anteriormente.  

No que se alude à ética, em seu sentido etimológico, ela se origina do grego ethos e 

significa o lugar onde se habita ou morada. No entanto, ethos não se refere a um espaço físico, 

mas está relacionado à familiaridade, ou seja, a um sentir-se em casa, um sentir-se abrigado, 

acolhido (Pompéia & Sapienza, 2004; Figueiredo, 2004). Safra (2004) define o ethos como 

tudo aquilo que possibilita ao homem estar, morar e se constituir como habitante no mundo 

humano. 

O acolhimento referido anteriormente trata-se de uma abertura à vida em sua contínua 

processualidade e transformação, não buscando instituir valores ou normas de conduta. O 

homem ético é aquele que se deixa afetar pelo estranho, que acolhe a alteridade em suas 

diferenças e que está sempre descobrindo novas formas de estar no mundo (Andrade & Morato, 
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2004). O foco da ética é a relação do homem com outros homens, portanto, o poder 

compartilhar a morada com os outros homens. Segundo Figueiredo (1995),  

Uma ética, na verdade, institui uma troca regulada de afetos e obrigações 

recíprocas entre os indivíduos. É esta reciprocidade que permite que cada um 

possa, dentro de certos limites, confiar, contar com a presença de alguns outros 

– em maior ou menor número – como self-objetos em algumas circunstâncias (p. 

144). 

 Nesse sentido, a clínica é o encontro entre humanos, que se dá no mundo em que 

vivemos, com todas as suas determinações históricas, culturais, políticas e sociais. É 

justamente diante dessas determinações que se manifesta o sofrimento do homem 

contemporâneo, que se encontra desabrigado, fragmentado, sem morada. Perdido de si e 

entregue aos apelos da pós-modernidade, o homem deixa de ser. Andrade e Morato (2004) 

afirmam que na atualidade os modos de ser e fazer do homem estão sem referenciais.  

No entendimento de Safra (2004), a fragmentação do ethos leva a um sofrimento que 

tem sua origem no registro ontológico e não no psíquico, assim, é um sofrimento advindo das 

condições existenciais e das mudanças do nosso tempo. Desse modo, a clínica não pode ser 

somente alicerçada sobre as abordagens teóricas e sobre os procedimentos técnicos. O papel 

da clínica é dar as condições necessárias para o acontecer humano. Atuar mediante uma postura 

ética não é reduzir o sofrimento humano ao que já é conhecido, mas se despojar das teorias e 

voltar-se para o fenômeno do sujeito com um novo olhar.   

A clínica é ética quando abriga e acolhe esse homem, possibilitando-lhe o resgate do 

cuidado de si, dos outros e do mundo. Diante das características do mundo contemporâneo de 

violentar o ser humano ao impor modos de ser, o espaço clínico fundamentado numa atitude 

ética deixa o outro ser ele mesmo, não impõe ao outro nenhum tipo de comportamento ou 

conduta considerado socialmente adequado. A escuta clínica, portanto, promove uma 
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singularização do sujeito de modo que ele passa a não mais agir tão somente em função dos 

apelos da modernidade e torna-se capaz de criar novas possibilidades diante do seu sofrimento 

e novos sentidos para a sua vida.   

A relação entre a clínica e o social faz-se via escuta clínica, compreendendo-a como 

uma ação ética e política na medida em que considera os modos de ser e habitar do homem 

que vive em comunidade e que abre a possibilidade de discussão e reflexão acerca do seu agir 

no mundo.   
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O CUIDADO NAS PRÁTICAS DE SAÚDE 

 

O homem é essencialmente necessitado de ajuda, por estar 

sempre em perigo de se perder, de não conseguir lidar 

consigo. Este perigo é ligado a liberdade do homem. Toda 

a questão do poder-ser-doente está ligada a imperfeição 

de sua essência. Toda doença é uma perda da liberdade, 

uma limitação da possibilidade de viver.  

Martin Heidegger 

 

 

2.1 – A Ontologia do Cuidado e o Plantão Psicológico como Prática do Cuidar 

Considerando que a proposta deste estudo é compreender os limites e possibilidades de 

uma prática psicológica destinada a mulheres em situação de abortamento, faz-se importante 

refletirmos sobre a noção de cuidado presente nas práticas de saúde e como a hermenêutica 

heideggeriana pode contribuir para uma reflexão sobre o cuidado nesse campo.  

Antes de nos referirmos ao cuidado nas práticas de saúde, torna-se necessário 

adentrarmos brevemente na ontologia do cuidado a partir das ideias do filósofo Heidegger. 

Segundo Heidegger (1927/1989), o ser do homem é cuidado4 (Sorge) na medida em que o 

cuidar é, ao mesmo tempo, origem (ser lançado) e condição de ser (agir/projetar). Essa 

concepção significa que o homem, enquanto ser de abertura e lançado no mundo, vive numa 

trama de significações e num contexto de relações e, assim, ele é ser-com. Na verdade, o 

cuidado constitui a unidade existencial-ontológica do Dasein, pois, como aponta Heidegger 

(1927/1989), “o ser do Dasein diz preceder a si mesmo por já ser em (no mundo) como ser 

junto a (os entes que vêm ao encontro dentro do mundo)” (p.257). Desse modo, o cuidado é a 

característica ontológica do Dasein de estar sempre referido a outro ente. Assim, ao relacionar-

                                                 
4 Também traduzido como “Cura”.  
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se com esses outros entes do mundo, esse cuidado pode se dar de dois modos: o da ocupação 

e o da preocupação.  

O cuidado no modo da ocupação refere-se às coisas, isto é, aos entes cujo modo de ser 

é simplesmente dado e se caracteriza pela utilidade instrumental. O modo da preocupação está 

relacionado ao cuidado dos entes que possuem o mesmo modo de ser do Dasein, fundando-se 

na sua constituição essencial de ser-com. No cotidiano impessoal, o nosso ser-com-os-outros é 

marcado pelo que Heidegger chama de modos deficientes e indiferentes de cuidado que se 

caracterizam pelo não se importar com o outro, mas que ainda assim é uma forma de cuidado. 

A preocupação possui dois modos possíveis de manifestação, quais sejam: o substitutivo e o 

antepositivo. O primeiro se refere ao cuidado que toma conta do outro, que faz tudo pelo outro, 

tornando esse outro dominado e dependente. O segundo diz respeito ao cuidado que faz com 

que o outro se volte para si mesmo e se abra para as suas possibilidades, tornando-o livre. Esse 

seria o que Heidegger chama do autêntico cuidar ou Solicitude (Heidegger, 1981). Como 

podemos observar, o cuidado não diz respeito a uma atitude protetora ou negligente em relação 

às pessoas e às coisas, na verdade, o cuidado funda essas possibilidades, como aponta 

Heidegger (1927/2005): “A condição existencial de possibilidade de “cuidado com a vida” e 

“dedicação” deve ser concebida como cura no sentido originário, ou seja, ontológico” (p. 265). 

Depois dessa breve explanação sobre a ontologia do cuidado, podemos agora discutir 

como esse cuidado se insere nas práticas de saúde. A racionalidade sobre a qual a Medicina e 

as outras áreas de saúde se constituíram, qual seja, a da separação mente/corpo e do binômio 

causa/efeito, acabou por separar a doença do doente, passando a doença a ser uma entidade que 

existe por si mesma, sendo o objetivo da área médica identificar a doença e a sua causa para 

tratá-la e curá-la. De acordo com Nogueira (2009), o ensino médico no Brasil era baseado no 

modelo flexneriano cuja premissa é o estudo do corpo humano por meio dos órgãos e sistemas, 

fragmentando, portanto, o conhecimento e estimulando a especialização profissional.  
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Houve, portanto, um privilégio do corpo em detrimento dos aspectos subjetivos do 

processo saúde/doença. Nesse sentido, como a realidade da doença encontra-se no corpo, os 

afetos e o discurso foram silenciados.  

Desse modo, podemos afirmar que o cuidado que se faz presente no cotidiano das 

práticas de saúde é o da indiferença e ocupação, por considerar a doença mais importante que 

a pessoa, limitando sua prática à eficácia dos procedimentos técnicos sob a doença. É possível 

apontar também que é um cuidado que torna o outro dependente, na medida em que o ambiente 

hospitalar não permite muita mobilidade e autonomia do paciente, limitando suas 

possibilidades de ser. É como se o paciente, por estar doente, não tivesse voz nem vez. Sobre 

essa racionalidade, Ayres (2004) assegura que “(...) destaca-se, entre outros problemas, uma 

progressiva incapacidade das ações de assistência à saúde de se provarem racionais, de se 

mostrarem sensíveis às necessidades das pessoas e se tornarem cientes de seus próprios limites” 

(p. 83).   

Nesse sentido, Ayres (2004, 2007), no intuito de diminuir essa racionalidade médica, 

propõe, a partir da ontologia heideggeriana sobre o cuidado e da hermenêutica gadameriana, 

uma reconstrução das práticas de saúde. Tal perspectiva compreende a saúde não como 

oposição à doença, pois considera que elas são diferentes, contudo, ao mesmo tempo, 

indissociáveis. Desse modo, busca não uma negação do modelo médico tradicional, mas uma 

ruptura paradigmática em relação aos significados de saúde e doença, compreendendo-os como 

possuidores de racionalidades distintas. A preocupação do autor não está em saber qual 

paradigma foca na saúde e qual se centra na doença, e sim em “saber a que se referem saúde e 

doença em cada um deles e, mais além, perceber o que se está efetivamente fazendo ao falar 

de saúde e de doença em cada um deles” (p. 46).  

Segundo esse autor, a doença baseia-se numa racionalidade causal-controlista que 

garante objetividade e controle ao regularizar os discursos e ações em torno de um determinado 
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modelo e compor as tecnologias necessárias para eliminar as doenças. No entanto, essa mesma 

objetividade não pôde ser construída em torno da saúde, já que esta não é da esfera da razão 

instrumental, mas sim da racionalidade prática. Esse entendimento é possível porque a saúde 

envolve a construção compartilhada de ideias sobre o viver bem e sobre qual a melhor forma 

de buscá-la, sendo uma experiência subjetiva/singular que varia dependendo do grupo social, 

da época e do local.  

A saúde nessa perspectiva está ligada ao fato de a nossa existência estar sempre em 

movimento e, por esse motivo, estarmos constantemente nos reacomodando. Assim, não se 

leva em conta somente o instrumental técnico para a construção da intervenção em saúde, mas 

se parte de processos compreensivos que trazem à tona os sentidos e significados do adoecer 

para sujeitos em seu contexto (Ayres, 2007). Nesse pensamento, é preciso considerar, como 

afirmam Braga et al. (2013), que “Os processos de saúde e doença são uma expressão das 

experiências vividas num dado contexto existencial” (p. 286).   

Nesse sentido, para produzir saúde é necessário se envolver e participar da construção 

de projetos humanos. Na verdade, o objeto da saúde não é o indivíduo ou a população, mas o 

que é construído com esses sujeitos e a partir deles, considerando as possibilidades que se 

configuraram no contexto do encontro (Ayres, 2007). Esse autor advoga, portanto, que para a 

reconstrução das práticas de saúde é necessário recuperar a dimensão da sabedoria prática que 

foi sufocada pela racionalidade instrumental do modelo biomédico, conforme afirma: 

(...) a reconstrução das práticas de saúde aponta não apenas para a necessidade 

de construir novas instrumentalidades, com seus polos positivos e negativos, 

mas também reclama a tarefa de resgatar o lugar da racionalidade prática como 

origem e destino de qualquer instrumentalidade nessa área. Isso significa que as 

dimensões éticas, morais e políticas inexoravelmente presentes nas práticas de 

saúde (SHRAIBER, 1997) precisam “sair da sombra” e se tornar, a seu modo 
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próprio, parte ativamente presente e valorizada na produção e aplicação de 

conceitos e técnicas (p. 51). 

Como podemos perceber, é de extrema importância a consideração da perspectiva 

existencial em qualquer empreendimento científico, tendo em vista que esse entendimento 

significa reconhecer que todo conhecimento está vinculado ao modo de ser do homem. Nessa 

perspectiva, as coisas não existem em si ou por si mesmas como se fossem indiferentes à 

relação de sentido que estabelecemos com elas. Enquanto seres-no-mundo, criamos uma 

relação indissociável com os outros e com as coisas, isto é, um não existe sem referência ao 

outro, sendo, portanto, impossível a separação sujeito-objeto, como acontece no campo da 

saúde (Roehe, 2006). 

Heidegger concebe que saúde física e saúde mental não podem ser consideradas 

separadas, pois ambas fazem parte da compreensão do ser enquanto ser-aí em seus modos de 

ser-no-mundo. A saúde, nessa perspectiva, segundo Nogueira (2007), seria um modo de existir 

fundamentado na potencialidade de ser do Dasein como ser de abertura, enquanto a doença 

seria uma privação de uma potencialidade de ser. Nesse pensamento, não existe causa para um 

modo de ser saudável ou para um modo de ser doente, mas existem motivos.  

Enquanto seres-no-mundo, somos interpelados a responder e essa resposta se configura 

em um determinado comportamento ou modo de ser. A enfermidade, compreendida como 

padecimento, trata-se de uma resposta diferente a essas interpelações. No padecimento, o 

homem não perde sua abertura de poder-ser, mas esta se apresenta com limitações. Nesse 

sentido, a enfermidade não é a pura negação da saúde, pois a doença não fecha a possibilidade 

de poder-ser, ou seja, não impossibilita a saúde, uma vez que esta ainda se faz presente 

(Nogueira, 2008).  

Sendo assim, a doença seria um rompimento da trama existencial cotidiana, ou seja, 

desestabiliza a estrutura de sentido no qual o Dasein está imerso. Diante desse rompimento, o 
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Dasein responde de maneira limitada aos apelos do mundo. Daí a importância de se aproximar 

e compreender as limitações e perdas que a doença impõe ao homem.  

Nessa perspectiva, portanto, há uma tentativa de resgate da dimensão 

dialógica/relacional das práticas de saúde. Segundo Ayres (2004), deveria haver, por parte dos 

profissionais, uma flexibilidade no sentido de que o diálogo com o paciente possa transitar 

entre o técnico e o não técnico, a fim de que exista um interesse em escutar o sentido existencial 

da experiência de adoecimento desse paciente. Deve-se acrescentar às práticas de saúde, além 

da dimensão técnica, uma dimensão experiencial e ética. Esse comportamento vai exigir dos 

profissionais de saúde uma mudança de postura e uma desconstrução de práticas tradicionais 

cristalizadas, bem como um redimensionamento da prática clínica para o exercício do ato de 

cuidar.  

Nesse sentido, para exercer o cuidado em saúde, é preciso saber qual concepção de vida 

orienta os projetos existenciais das pessoas a quem a assistência é dada. Essa prática pode se 

dar por meio de um exercício contínuo da capacidade de escuta dos profissionais de saúde – 

uma escuta que busca não o significado do que foi dito, mas o sentido que o paciente dá à sua 

doença e aos recursos médicos a ele orientados. A partir dessa escuta, é possível a existência 

de um diálogo genuíno entre profissional e usuário (Ayres, 2004). 

O cuidado em saúde em sua dimensão ontológica traz um tipo de saber diferente do 

saber técnico-científico e de um saber subjetivista, pois parte da existência em que está sempre 

em jogo o próprio ser do homem em suas relações com o mundo. Com base nessa ideia de 

cuidado, saúde e doença não são apenas objetos, mas configuram-se como modos de ser-no-

mundo. Dessa forma, diferentemente do saber hegemônico na saúde, não se lida com a doença, 

pois se acredita que essa não existe em si mesma, tendo em vista que está relacionada um 

homem doente, com uma existência em privação que atribui sentidos às situações vividas e que 

possui historicidade e singularidade (Ayres, 2004; Nogueira, 2007; Boemer, 2011).  
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Diante de um paradigma tão forte e de uma racionalidade médica que parece inerente 

ao seu saber e que impregna a sociedade até os dias de hoje, como fazer para que essa prática 

passe a cuidar do humano em toda a sua complexidade? Parece-me que o retorno à clínica 

médica em seu sentido etimológico de escuta do paciente pode ser uma alternativa, obviamente 

sem abrir mão do seu arsenal técnico, mas considerando o que a pessoa ali presente sente sobre 

seu estado de saúde, como percebe a doença que a acomete e que tipo de sofrimento isso traz 

para a sua vida. Essa compreensão talvez auxilie numa maior negociação entre médico e 

paciente acerca do tratamento que melhor se adéque ao seu estilo de vida e amplie as 

possibilidades de uma vida saudável.  

Evidentemente nada disso será possível se não houver uma reflexão dos médicos e dos 

profissionais de saúde sobre a racionalidade que os constitui e uma compreensão dos sentidos 

e significados do adoecer para sujeitos. Somente a partir da relação, do diálogo e da troca é 

possível promover cuidado em saúde e aproximar o paciente do seu poder-ser.  

Considerando o que já foi citado a respeito de que o cuidado nas práticas de saúde pode 

se dar através da escuta – a qual busca o sentido que o paciente dá à sua doença e aos recursos 

médicos a ele orientados –, a proposta do plantão psicológico de oferecer escuta e acolhimento 

ao ser humano onde quer que ele esteja passa a ser propiciadora desse cuidado, pois, como 

afirma Barreto (2009), 

(...) atenção psicológica refere-se ao interesse e preocupação para cuidar. Em tal 

perspectiva, cuidado aponta para possibilidades de re-significar a ação do psicólogo 

clínico, que ao assumir a clínica como modo próprio de cuidar preocupa-se com o 

acontecer do cliente. Aponta para a possibilidade de compreender a prática 

psicológica enquanto “ação preocupada” atenta ao modo como o cliente cuida 

daquilo que tomou sob cuidado. Tal ação abre-se para a escuta de um falar de um 

existente que vai muito além de uma ação exercida num plano meramente teórico-
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científico e/ou técnico. Pré-ocupar-se com o outro é não substituir o outro no seu 

cuidar nem roubar o seu cuidar, mas antecipar-se a ele em seu poder-ser existencial, 

devolvendo o cuidar a ele. É pôr em claro a possibilidade de estabelecer outras 

formas de relação e habitar outros mundos, abrindo para o outro a possibilidade de 

liberdade onde o outro é deixado entregue ao seu poder. Atitude que afirma o 

cuidado como constituição ontológica do humano, já que “o homem não tem 

cuidado, é cuidado” (p. 21). 

Desse modo, a clínica, em seu sentido de debruçar-se em direção ao outro, pode ser 

considerada uma modalidade de cuidado enquanto solicitude, isto é, um cuidado que coloca o 

outro diante de suas possibilidades. O psicólogo plantonista, portanto, é o profissional que se 

pre-ocupa/cuida do outro. Esse cuidado se dá acompanhando o cliente em suas possibilidades, 

tematizando suas questões e devolvendo ao outro o cuidado de si, o seu poder-ser. O cuidado 

calcado num saber fazer vale-se de teorias explicativas e prescrições técnicas sobre o modo 

como o outro deve agir, retirando dele a responsabilidade do cuidado de si, esquecendo-se da 

sua experiência singular.  

O psicólogo enquanto profissional da solicitude compreende o outro a partir da sua 

própria experiência de ser-com que, ao ser tocado/afetado pelo outro, abre um horizonte de 

compreensão cujos sentidos podem ser encaminhados. Nessa perspectiva, como afirma Morato 

(2013, p. 55), “(...) na ação psicológica, [ao] debruçar-se solicitamente sobre uma história que 

clama por um redestinar-se, o clínico é atingido pela experiência narrada constituindo sua 

própria experiência pela referência a ela (...)”. Dessa forma, na escuta do plantão, o psicólogo 

se coloca a trabalhar com o outro considerando o modo como é tocado/afetado por ele.  

A clínica somente é possível a partir da própria abertura de ser afetado, o que permite 

o acesso direto à historicidade do homem, daí a importância de o clínico ficar atento ao modo 

como é tocado nessa relação. Na intervenção psicológica, clareia-se para o cliente a direção ao 
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que lhe é possível ser, isto é, ser testemunhado em sua experiência propicia ao homem o 

vislumbrar de suas possibilidades. O psicólogo, ao testemunhar o sofrimento do cliente, 

permite um direcionar-se.  

O plantão psicológico nas instituições de saúde abre espaço para o discurso e a 

compreensão da experiência do adoecer. O psicólogo promove a tematização da angústia vivida 

no adoecimento, ajudando o homem a apropriar-se do seu sofrimento, o qual, quando encarado, 

permite uma mobilização para outras possibilidades de lidar com a doença. O plantão 

psicológico pode desvelar sentidos e tais sentidos vão se constituindo na própria relação de 

escuta, na apropriação do cuidado que se instaura. O plantão psicológico, ao dar a possibilidade 

ao homem de cuidar de si, pode ajudá-lo a encontrar outras formas de ser-no-mundo diante da 

sua doença, a reencontrar a sua morada. 

 

 

2.2 – O Horizonte da Técnica em Heidegger e as Práticas de Saúde 

 Heidegger, na segunda fase do seu pensamento, dedica-se a refletir sobre a essência da 

técnica moderna, compreendendo-a como um destinamento5 na história do ser. A tecnologia 

para Heidegger não é pensada como um conjunto de invenções ou instrumentos, mas se refere 

ao horizonte histórico do mundo ocidental, isto é, a técnica marca o modo de pensar e agir do 

homem ocidental, como também a forma de ele se relacionar com o mundo, as coisas e os 

outros (Critelli, 2002; Duarte, 2010). De acordo com Duarte (2010), seu objetivo não era pensar 

a técnica em seus malefícios ou benefícios, e sim refletir sobre as possibilidades e perigos de 

se viver no que ele denomina de “era da técnica”. Sua crítica não se dirigia à técnica 

propriamente dita, mas à falta de reflexão acerca da sua essência.  

                                                 
5 Sentido, rumo, direção.  
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Segundo esse filósofo, ao se questionar sobre o que é a técnica, comumente se responde 

que esta é um meio para um fim ou que é uma atividade do homem, sendo, portanto, 

compreendida como instrumento. Todavia, a determinação instrumental da técnica não mostra 

a sua essência (Heidegger, 1954/2010). O pensamento de Heidegger, em sua obra Ser e Tempo, 

dedica-se a revelar como se deu o esquecimento do ser no mundo ocidental, concepção que 

esse pensador atribui à compreensão de que a essência das coisas está em sua permanência e 

mera presentidade.  

O mundo, a partir do pensamento cartesiano, passou a ser compreendido como res 

extensa, possuindo, portanto, substancialidade, materialidade e extensão. Desse modo, a 

essência dos entes para a metafísica está na representação de um objeto para um sujeito. Tudo 

aquilo que possui manifestação concreta para um sujeito é considerado ente, ou seja, o real é a 

representação do ente. No entendimento de Critelli (2002), o real não é visto a partir de si 

mesmo, mas das possibilidades representativas da razão e, nessa caminhada marcada pela razão 

calculadora, o ser foi igualado ao ente.  

Nesse sentido, na modernidade, a verdade diz respeito à certeza calculada na 

representação de tudo que está diante do homem e o mundo, portanto, é tido como imagem, 

assim como defende Duarte (2010):  

Assim, quando Heidegger define a modernidade como a “época da imagem do 

mundo”, o que ele pretende é caracterizar essencialmente a época em que tudo o 

que é somente adquire o “selo do ser” por meio da representação do subjectum 

que representa o ser dos entes como objeto, e assim se assegura da sua 

disponibilidade calculada e previsível. (p. 29). 

Diante disso, pensar sobre a essência da técnica é ir além da concepção da técnica 

instrumental e compreendê-la enquanto téchne6. A téchne grega não é um instrumento nem 

                                                 
6 Palavra grega usada para se referir à manufatura e à arte do artesão (Feijoo, 2004).  



79 

 

uma atividade do homem, mas um deixar que o ente apareça, que venha à presença. A téchne 

pertence à poiesis, que significa um levar à frente, desocultar, ou seja, nesse modo de 

desocultamento o ente é trazido à aparição e não manipulado a aparecer. Segundo Feijoo 

(2004), a diferença entre a téchne e a técnica moderna está no modo de desvelamento. Na 

técnica moderna, o ente é desafiado e provocado a aparecer, sendo utilizado como objeto de 

consumo (Loparic, 1996). Os elementos naturais tornam-se fonte de reserva, ficando disponível 

ao homem de maneira planejada e calculada. Na téchne, “o comportamento frente à natureza é 

um deixar-acontecer, sem desafiar e aceitando os limites do acontecer” (Feijoo, 2004, p. 88). 

Esse modo de desencobrimento da téchne é chamado pelos gregos de Alétheia, que 

significa verdade, e a verdade do ser para Heidegger é pensada como a abertura da clareira em 

que os entes podem se iluminar e vir à presença (Duarte, 2010). De acordo com Heidegger 

(1954/2010), a téchne, no sentido de Alétheia, é uma forma de desencobrimento que acontece 

enquanto um pro-duzir, isto é, conduz um ente do encobrimento para o desencobrimento, de 

maneira que este se mostre a partir de si mesmo. O modo de desencobrimento da técnica 

moderna impõe ao homem a exploração da natureza e esta, por sua vez, torna-se disponível 

enquanto fonte de exploração. Assim, “Somente à medida que o homem já foi desafiado a 

explorar as energias da natureza é que se pode dar e acontecer o desencobrimento da dis-

posição” (p. 21). Nessa perspectiva, na técnica moderna assegura-se e direciona-se o 

desencobrimento, não o deixando aparecer por si mesmo, sendo a realidade convocada a se 

mostrar sempre da mesma maneira, controlando-se dessa forma a possibilidade de 

manifestação das coisas.  

Heidegger exemplifica esses dois modos de desencobrimento afirmando que 

antigamente o lavrador acompanhava o próprio movimento da natureza, retirando dela aquilo 

que ela mesma produzia, isto é, na semeadura o lavrador confiava a semente à força do seu 

crescimento. Da mesma forma, ao construir um moinho, o camponês confiava o girar de suas 
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alas ao sopro do vento. Em contrapartida, na técnica moderna não se confia na natureza, mas a 

desafia no sentido de explorar e armazenar a energia produzida, como ocorre, por exemplo, nas 

usinas hidroelétricas, em que os rios tornam-se fontes de energia elétrica, servindo para fins de 

subsistência do homem. Nesse caso, a natureza torna-se fonte ilimitada de energia e precisa 

estar disponível sempre, conforme comenta Duarte (2010):  

A técnica moderna não se satisfaz em trazer os entes à presença, mas o descobre 

já como matéria ou recurso que pode ser continuamente reutilizado, 

transformado, economizado e manipulado em um ciclo supostamente infinito no 

qual se instala a devastação da natureza e do humano (p. 143). 

 Seguindo o pensamento heideggeriano, o desencobrimento não é um feito do homem, 

pois na verdade o homem responde ao apelo do desencobrimento e o modo de desencobrimento 

que rege e encaminha o homem historicamente é o da disponibilidade. Esse contorno historial 

que demanda ao homem o uso da técnica é denominado por Heidegger de Gestell7. A Gestell 

nada mais é do que a essência da técnica e esta, como podemos observar, não é nada de técnico 

nem de maquinal, mas diz respeito à abertura ontológica na qual os entes aparecem na 

modernidade, orientando nosso agir cotidiano. Então, pensar sobre a essência da técnica 

permite ao homem vislumbrar o destino histórico em que ele se encontra, sendo somente a 

partir dessa compreensão que o homem poderá ter uma relação mais livre com a técnica.  

 O caminho visualizado por Heidegger para que o homem se relacione de maneira mais 

livre com a técnica é o pensamento meditante. Na técnica moderna, o pensamento dominante 

é aquele que calcula, de modo a garantir a representação dos entes. No entanto, tal pensamento 

afasta o ente da sua essência, ou seja, do seu ser, e o único modo de aproximação do ser é a 

meditação. Esse modo de pensar exige do homem que ele reflita, que medite sobre aquilo que 

                                                 
7 Trata-se de uma palavra alemã cuja tradução literal significa “armação ou dispositivo”, mas que, para Heidegger, 

foi interpretada como o centro ou reunião, a partir do qual todas as coisas se manifestam, vêm a ser no mundo 

moderno (Feijoo, 2004; Duarte, 2010).  
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está próximo, que tenha sobre as coisas uma atenção livre e paciente ou, como afirma 

Heidegger, que o homem tenha serenidade para com as coisas e abertura ao mistério 

(Heidegger, 1959). Isso significa que o pensamento meditativo não oferece soluções práticas e 

rápidas, mas uma abertura para o questionamento e para outras possibilidades de acontecência 

do ser, conforme aponta Critelli (2002):  

Ouvir outro chamado e descobrir outra possibilidade para nosso destino histórico, 

outra possibilidade para cuidarmos do ser exige uma passagem pelo silêncio. 

Exige uma parada no vazio, onde possam esmorecer as determinações, vícios da 

técnica, as explicações da ciência... Ouvir um outro chamado significa tampar os 

ouvidos para o mesmo, para o que já se sabe. Ficar em silêncio. E o silêncio é 

passagem. Tempo de esvaziamento e disponibilidade para a nova palavra, para 

nova luz, para o novo apelo. O novo caminho para o Ocidente é a abertura para o 

que lhe é inaudito e desconhecido (p. 88).  

A técnica moderna faz o homem esquecer sua abertura e perder sua morada, mas é 

justamente a serenidade em relação às coisas e a abertura para o mistério que tornam possível 

ao homem estar no mundo de uma maneira diferente. Manter desperta a reflexão e o 

questionamento permite um novo enraizamento, uma nova morada na qual o homem não é 

mais escravo da técnica, mas convive e subsiste com ela.   

 Com o intuito de exercitar, assim como propõe Heidegger, a meditação sobre como nos 

encontramos historicamente, pretendemos neste tópico trazer uma reflexão a respeito da 

formação dos profissionais de saúde e da sua prática diante desse horizonte técnico prenunciado 

pelo referido filósofo.  

Verificamos nessa breve explanação sobre a questão da técnica que, apesar do que se 

possa imaginar, os aparatos técnico-científicos são produzidos porque vivemos num mundo 

onde a totalidade dos entes é definida pela técnica e pela ciência. Desse modo, a ciência, através 
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de seu método, transformou a manifestação das coisas, a qual passou a acontecer mediante a 

representação de um sujeito pensante. Nesse sentido, as ciências foram se constituindo a partir 

de uma representação do seu objeto de estudo, como é o caso das ciências que se ocupam do 

homem. Tal representação coloca o homem como sendo um ente dotado, no caso da Medicina, 

de funções corporais/fisiológicas, ou como possuidor de uma interioridade psíquica, no caso 

da Psicologia, sendo uma responsável por curar os males do corpo e a outra, os males da mente.   

Segundo Duarte (2004), o grande problema de tal paradigma das ciências é o fato de 

não olharem para o ser do ente o qual investiga. Além disso, as ciências que estudam o homem 

analisam-no da mesma forma que qualquer outro ente, isto é, do mesmo modo que um animal, 

uma planta ou um objeto. O homem é entendido pelas ciências como um ente simplesmente 

dado e que possui características determinadas (um animal dotado de alma, psiquismo, 

racionalidade etc.). No entanto, para o pensamento heideggeriano, o homem não pode ser 

considerado objeto, na medida em que ele é o ente cujo modo de ser é o da existência, ele é no 

mundo, não sendo, portanto, passível de nenhum tipo de objetivação/determinação. A esse 

respeito, Heidegger (2009) afirma: 

Até agora a psicologia, a antropologia, a psicopatologia consideram o homem 

como objeto num sentido amplo, como algo simplesmente presente, como uma 

área do ente, como a totalidade do que é verificável no ser humano de acordo com 

a experiência. Com isso negligencia-se a pergunta de como é que é o homem 

como homem e o fato de que, na verdade, ele se relaciona fundamentalmente de 

acordo com seu ser com os outros e consigo mesmo, e de que isso, por sua vez, 

só é possível por ele compreender o ser (p. 193). 

Nessa perspectiva, para Heidegger, a ciência é insuficiente devido a sua “cegueira 

ontológica”, qual seja, a de não considerar o homem em sua existência e facticidade. No que 

se refere à Medicina e à Psicologia, disciplinas científicas abordadas no presente estudo, ambas 
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foram constituídas pelo paradigma cartesiano e, portanto, tomam o homem como natureza, 

submetido a causas e efeitos. Desse modo, as referidas ciências, a partir da sua noção de homem 

e do que sejam saúde e doença, irão construir técnicas capazes de assegurar o controle sobre o 

corpo e a mente.  

Como já mencionado no tópico anterior, na Medicina, com o advento da anatomia 

patológica no século XIX, a doença passou a ser localizada no corpo, fato que deu as bases 

para a construção de uma racionalidade médica, isto é, uma lógica sobre a qual a Medicina será 

exercida. Segundo Camargo Jr. (2005), a racionalidade médica envolve alguns pilares teóricos, 

tais como: a anatomia; a fisiologia; um sistema de diagnósticos; um sistema de intervenções; e 

uma doutrina médica. A Medicina passa a ser caracterizada como a ciência do diagnóstico e 

cura das doenças. O corpo humano, para essa ciência, é dividido em vários sistemas isolados e 

com funções bem definidas, o que irá caracterizar as especialidades médicas.  

Considerando essa racionalidade constitutiva da Medicina e da área da saúde como um 

todo, a formação dos profissionais de saúde começa a adquirir, por sua vez, um caráter 

instrumental e intervencionista, sendo, portanto, mediada pela técnica. Na verdade, a Medicina 

não foi pensada como produção de conhecimento, mas como aplicação. Desse modo, separa-

se a doença do doente e a doença torna-se uma entidade. Assim, ao objetivá-la, é possível 

diagnosticar e intervir através da técnica, de modo a eliminá-la. O avanço tecnológico da 

Medicina permitiu uma maior precisão do diagnóstico a partir do corpo e, por esse motivo, os 

profissionais foram cada vez menos precisando do discurso do paciente, negligenciando, assim, 

os aspectos subjetivos e sociais do adoecer.  

O modelo biomédico mostrou-se insuficiente a partir do momento em que o foco da 

assistência deixa de ser somente a cura da doença e passa a ser a promoção de saúde e 

prevenção da doença. Ao mudar o foco para a saúde, torna-se necessário ir além do corpo e do 

biológico. Nesse sentido, muitos estudos têm sido desenvolvidos na busca de um modelo mais 
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humanizado de saúde e orientado por um projeto ético-humanista, ao invés do modelo 

tecnocientífico, como as propostas de Ayres (2005), Camargo Júnior (2005, 2007), Merhy 

(2002), Deslandes (2004, 2006), entre outros. Nessas propostas, busca-se formar um 

profissional de saúde mais cuidador e solidário com as demandas sociais dos pacientes, 

utilizando a técnica não somente para a cura da doença, mas também para a promoção do 

cuidado em saúde. Desse modo, enfatiza-se na formação uma maior preocupação com os 

aspectos sociais e relacionais entre o profissional de saúde e o usuário, como afirmam Merhy 

e Aciole (2003):   

Isto significa, em outras palavras, que, mais do que expor o aluno ao objeto da 

técnica em si, esse modelo deverá expô-lo ao objeto relacional que se constitui 

com o usuário, na micropolítica do cuidado, em uma situação que lhe permita o 

reconhecimento de sua situação singular e a capacidade de dialogar e agir 

tecnologicamente com a complexidade social em que ambos se encontram (p. 

9). 

 O campo da Psicologia também percorreu um caminho semelhante ao da Medicina, no 

qual se estruturou a partir do modelo cartesiano, no intuito de adquirir o status de ciência. Desse 

modo, a Psicologia tradicionalmente ficou conhecida por prever, controlar e adaptar o 

comportamento e a mente humana, tendo como práticas principais o psicodiagnóstico e a 

psicoterapia. Todavia, em alguns momentos do seu desenvolvimento, a Psicologia tenta, por 

meio de alguns referenciais teóricos, romper com esse paradigma, o que faz dela um campo de 

saber disperso (Figueiredo, 2004). 

Sobre essa multiplicidade da Psicologia e já repensando a sua constituição tradicional, 

Figueiredo (1993) afirma que não há um consenso entre as diversas correntes teóricas e 

metodológicas no que se refere a pressupostos, objeto de estudo e critérios de cientificidade. 

Considerando essa dispersão, a Psicologia acaba por manter relações com áreas afins e também 
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passa a ser caracterizada por um outro tipo de conhecimento, denominado pelo autor de 

conhecimento tácito. Este se refere ao conhecimento advindo da própria experiência e que dá 

sentido ao conhecimento teórico já adquirido. Desse modo, Figueiredo aponta que, em vez de 

tentar construir uma identidade profissional fixa e imutável, podemos pensar no psicólogo 

como um profissional do encontro, ou seja, faz parte do cotidiano prático desse profissional 

lidar com o outro em sua alteridade. Essa prática significa estar disponível para essa alteridade, 

considerando o seu caráter desconhecido e desafiante, isto é, aquele que nos impulsiona a agir 

para além das teorias e técnicas.  

Apesar das tentativas de mudanças no paradigma científico hegemônico, ainda é difícil 

para os profissionais de saúde mudar atitudes, posturas e práticas tão arraigadas, uma vez que, 

assim como destaca Heidegger, esse é o horizonte em que o homem se encontra, não sendo 

possível se desvencilhar dele, mas meditar/refletir a respeito, de modo que possamos dizer sim 

e não. Segundo Duarte (2004), essa meditação, para Heidegger, somente é possível se as 

ciências que estudam o homem trabalharem em interface com a filosofia, levando em conta o 

homem em sua existência e no seu horizonte histórico contemporâneo. Considerar a dimensão 

existencial é compreender o homem para além das determinações científicas, racionais, morais 

e ideológicas, mas enquanto ser-no-mundo em seus vários modos de ser e em constante devir.  

Como discutido no tópico anterior, olhar para a saúde/doença e suas práticas a partir da 

dimensão existencial é compreender os seres para além da dimensão física, sendo considerados, 

portanto, modos de ser do Dasein. A saúde e a enfermidade não estão ligadas a efeitos 

fisicamente determináveis e mensuráveis, mas ao poder-ser do homem enquanto Dasein. Em 

sua condição de abertura, o homem está sempre sendo interpelado a fazer escolhas e a agir. 

Dessa forma, a saúde e a enfermidade aparecem como modos de responder a essas 

interpelações do mundo. Nessa concepção, não existe diferença entre saúde física e saúde 

mental, tal como a Medicina distinguiu (Nogueira, 2006, 2007).  
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A saúde, a partir da analítica existencial heideggeriana, é considerada como a 

recuperação das possibilidades de ser do Dasein em seu cotidiano e também como a abertura 

do Dasein para as suas possibilidades mais próprias. Na enfermidade ou padecimento, o 

homem encontra-se mergulhado em vários sofrimentos cotidianos que o fazem se sentir 

incapaz. Sendo assim, a doença diz respeito ao modo diferente como o homem se entrega as 

suas ocupações e relações com os outros a partir desses sofrimentos e/ou privações, 

encontrando-se impossibilitado de responder aos apelos do mundo.   

De acordo com Deliberador e Villela (2010), nesse modo de pensar, a saúde é um 

problema da existência e, portanto, pertence ao homem originalmente. No entanto, a 

racionalidade médica fez o homem acreditar que a saúde pudesse ser criada a partir das 

intervenções técnicas, mas a saúde não é um produto da arte médica, pois, no máximo, o que a 

Medicina pode fazer é recuperá-la. Como a saúde não é uma coisa que possa ser criada, a arte 

médica de “curar” possui um limite, qual seja: não ter o controle sobre o seu resultado. Assim, 

dificilmente um profissional terá a garantia de que um determinado procedimento técnico 

restituirá a saúde de um paciente, por mais avançado que seja esse aparato. Apesar da 

importância do saber instrumental na prática médica, considerar a saúde enquanto um 

existencial exige do profissional um olhar sobre os limites e possibilidades do paciente em seu 

cotidiano, assim, é preciso moldar-se às condições peculiares em que a existência a ser cuidada 

se apresenta.  

 Nesse sentido, considerar a saúde como um existencial retira a técnica instrumental da 

condição de prioridade nas práticas de saúde, na medida em que se passa a reconhecer a falta 

de saúde como sendo inevitável, como fazendo parte da condição de vulnerabilidade da 

existência humana, tendo a técnica, portanto, um limite.  

É comum o fato de os profissionais de saúde apoiarem sua prática no instrumental 

técnico, preocupando-se em realizar os procedimentos sem uma reflexão crítica sobre o seu 
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fazer e sobre o usuário que demanda cuidado, o que acaba por restringir a autonomia deste 

perante sua saúde. Gadamer (1993), em sua obra O Mistério da Saúde, demonstra uma grande 

preocupação com a relação médico-paciente, ressaltando que o médico deve ser sensível ao 

sofrimento do paciente, de maneira a considerá-lo em toda a sua integridade física, psíquica e 

social. Desse modo, enfatiza a importância do diálogo entre o médico e o paciente com o intuito 

de promover uma decisão compartilhada sobre o melhor tratamento para a situação vivenciada 

e, assim, não impor seu saber ao paciente. Em seu pensamento, o diálogo já constitui 

tratamento. Ainda segundo esse filósofo, o médico precisa reconhecer os seus limites, tendo 

em vista que a saúde não pode ser totalmente objetivada pela Medicina, conforme afirma acerca 

da pretensão da Medicina de “dominar” as doenças:   

Nestas expressões realça-se o caráter especial que reveste o poder-fazer do 

médico, que não “faz” nem “produz”, mas antes contribui para o restabelecimento 

do doente. De modo que “dominar” uma doença significa conhecer seu curso e 

poder manejá-la, e não ser senhor da “natureza” ao ponto de “suprimir” a doença 

(p. 30).    

A saúde, para Gadamer, possui um caráter oculto devido à impossibilidade de medi-la. 

Segundo o autor, a saúde não possui medida por não chamar a atenção para si mesma, ou seja, 

dela não temos consciência permanente nem preocupação, como no caso da doença. Ela não 

nos convida a um autotratamento, mas se refere a um autoesquecimento. Enquanto a doença 

nos chama atenção, a saúde se esconde. Desse modo, a saúde é a sua própria medida, daí a 

dificuldade de impor-lhe uma padronização. Para Gadamer, a saúde é então compreendida 

como o próprio ritmo da vida, um processo, um retorno ao equilíbrio. A saúde faz parte da 

existência humana e do seu estar-no-mundo. A evolução e a especialização do conhecimento 

técnico anularam a capacidade humana de autotratamento e retrocederam o cuidado geral com 
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a saúde e com a prevenção das doenças. Os olhos dos médicos se voltaram para os valores 

mensuráveis da doença, deixando de lado o olhar e a escuta sobre aquele que padece.   

A respeito desse poder do saber médico, Ayres (2004) questiona o que fez com que este 

levasse a fama de irracional, onipotente e desumano. O autor responde que a arte médica em 

seu progressivo avanço tecnocientífico encantou-se consigo mesma e acabou esquecendo os 

projetos existenciais que lhe dão sentido e os contextos e finalidades práticas de onde essa arte 

se origina e se justifica. Dito de outro modo, esquece-se para que e para quem a assistência em 

saúde deve ser pensada/construída, limitando assim o cuidado em saúde a criação e 

manipulação de objetos.   

A técnica, ao desconsiderar a sabedoria prática, retira a liberdade e a espontaneidade do 

indivíduo de tomar suas próprias decisões, de refletir sobre sua vida, tornando-o dependente 

(Gadamer, 1993). De modo geral, é preciso ter cuidado para que a técnica não cuide pelo outro, 

como também para não colocá-la na posição de salvadora de todos os males do homem. No 

campo da saúde, o profissional precisa estar atento para não substituir, por meio da técnica, o 

cuidado que somente cabe ao outro ter por si mesmo, já que não é apenas a técnica que 

devolverá a saúde, mas o modo como o paciente vivencia essa restrição.  

Então, cabe ao profissional de saúde ir além dos procedimentos técnicos e olhar para as 

condições existenciais e sociais do paciente, tematizando junto com este quais são as suas 

possibilidades de cuidado diante de sua enfermidade. A esse respeito, Gadamer (1993) reflete:  

Pode-se afirmar, sem lugar para dúvidas, que não é possível tratar realmente 

nenhuma pessoa que se olhe a si mesma apenas como um “caso”, e que nenhum 

médico pode, por seu turno, ajudar um indivíduo a superar uma doença grave 

ou mais ou menos leve aplicando-lhe apenas o poder rotineiro de sua 

especialidade. Em ambas as perspectivas somos partícipes de um mundo da vida 

que nos suporta. E a tarefa que se nos impõe como seres humanos consiste em 
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encontrar o nosso caminho nesse mundo vital e em aceitar os nossos 

condicionamentos. Tal caminho implica, para o médico, a dupla obrigação de 

unir a sua competência altamente especializada à sua participação ao mundo da 

vida [Lebenswelt] (p. 100). 

Segundo Heidegger, ao homem foi dada a responsabilidade de cuidar de ser e, nesse 

sentido, é preciso cuidarmos da nossa própria destinação histórica, ou seja, nos apropriarmos, 

nesse caso, enquanto profissionais, do horizonte histórico no qual nos encontramos e, como 

disse Gadamer, “aceitar os nossos condicionamentos”. Em outras palavras, faz necessário 

meditar para que seja possível se revelar para nós o modo instrumental como nos relacionamos 

com os outros, as coisas e o mundo. Somente assim é possível a abertura para outros modos de 

pensar e se relacionar. Da mesma maneira, a reconstrução das práticas de saúde somente 

acontecerá quando o outro não for apenas um objeto de manipulação da técnica, mas sim aquele 

ao qual posso me dispor, me colocar junto a, construindo com este caminhos possíveis para a 

sua saúde. Cabe aos profissionais de saúde, portanto, aliar à arte da techné a sabedoria prática 

e a abertura e disponibilidade para o outro.  
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A Condição Humana – René Magritte 
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TECENDO CAMINHOS PARA A INVESTIGAÇÃO DE UMA PRÁTICA CLÍNICA 

 

Exige-se do pesquisador justamente isto, o mais difícil, a 

passagem do projeto do homem como ente vivo dotado de 

razão para ser homem como Dasein. (...). O “deixar” 

[Lassen], isto é, aceitar [Zulassen] o ente, assim como ele 

se mostra, só se tornará um deixar-ser apropriado se este 

ser, o Da-sein, ficar antes e constantemente à vista; isto é, 

quando o próprio pesquisador tiver experienciado e 

experienciar-se a si mesmo como Da-sein, como eksistente 

e determinar-se toda realidade humana a partir daí.  

Martin Heidegger 

 

 

 

3.1 – A hermenêutica heideggeriana na pesquisa em clínica 

 

O filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976) é conhecido como um pensador à 

frente do seu tempo por questionar toda a tradição do pensamento metafísico e redimensionar 

o problema do ser. Segundo esse filósofo, a tradição metafísica promoveu o esquecimento do 

ser ao tentar defini-lo, isto é, sempre pensou o ser como algo já dado, encapsulado, fechado. A 

tradição metafísica, ao substancializar e entificar o ser, deixou de pensar o seu sentido 

originário e fundante. Desse modo, Heidegger não pergunta o que é o ser, como fez o 

pensamento metafísico, mas questiona sobre o seu sentido, na medida em que o ser é sempre 

possibilidade, não podendo ser determinado aprioristicamente.  

Em sua principal obra, Ser e Tempo, publicada em 1927, Heidegger retoma a questão 

do ser realizando uma analítica da existência a partir do método fenomenológico, definindo-o 

como: “(...) deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir 

de si mesmo. É este o sentido formal da pesquisa que traz o nome de fenomenologia” 

(Heidegger, 1927/2005, p. 65). Em sua analítica, o autor busca mostrar outra forma de 

compreender os fenômenos e, com isso, fornecer um método mais adequado para as ciências 

humanas, continuando o trabalho do seu mestre Edmund Husserl (1859-1938), considerado o 

fundador da fenomenologia.    
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Heidegger define o modo de ser do homem como Dasein ou Ser-aí e essa expressão 

significa compreender o homem enquanto um ser-no-mundo, isto é, homem e mundo possuem 

uma relação de inseparabilidade. Nessa perspectiva, estar no mundo não significa estar dentro 

do mundo, mas estar envolvido numa trama de significados sempre historicamente em 

movimento. O homem, então, é um ser lançado, um ser de abertura que nunca pode ser 

delimitado ou estático. Nessa abertura, o homem é um ser-com, um ser de relação; ele nunca 

está sozinho. Ao estar no mundo, o homem depara-se com a sua facticidade, que significa 

encontrar-se em determinado corpo e envolvido por determinadas condições como história, 

cultura e valores. A facticidade, apesar de fazer parte da constituição dos modos de ser do 

homem, não o determina devido a sua condição existencial de abertura e movimento.  

O método fenomenológico proposto por Heidegger busca o redimensionamento da 

questão do ser em sua proximidade com a práxis humana como existência e facticidade, ou 

seja, os fenômenos somente podem ser vistos na própria existência e em sua sedimentação 

histórica fática (Stein, 1983; Casanova, 2009). Isso significa que o conhecimento não é algo 

que se dá separado do Dasein. A possibilidade de conhecer só existe devido à condição 

ontológica de coexistência homem-mundo. Nesse referencial, o mundo não diz respeito à 

natureza, mas sim a uma trama de significados que envolve a coexistência com o homem, o 

mundo, as coisas e os outros. Desse modo, os significados não estão nas coisas, e as coisas não 

existem em si mesmas, e sim no mundo, isto é, somente se manifestam a partir dessa trama que 

é existencial. Os significados, portanto, somente podem pertencer à existência e não à coisa em 

si, como propõe o pensamento metafísico (Critelli, 1996).  

O conhecimento, apoiado no modo de ser do homem, exige uma nova metodologia do 

conhecimento que não se baseie no pensamento lógico-conceitual, mas na dimensão 

elucidativa e reveladora do ser, isto é, uma metodologia apoiada na condição e experiência 

humana (Critelli, 1996). É nesse ponto que o pensamento fenomenológico traz grandes 
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contribuições para a pesquisa nas ciências humanas e, principalmente, na Psicologia, como 

veremos adiante.  

Nesse sentido, investigar ações humanas vai além desses instrumentais e orienta-se pelo 

próprio homem em seu estar-sendo-no-mundo. Diferentemente do pensamento metafísico, que 

funda sua investigação na precisão metodológica do conceito/representação, a fenomenologia 

o funda no próprio mundo, na existência humana mesma, entendida como co-existência em 

seus modos de ser no mundo, no movimento de vir-a-ser do existir (Critelli, 1996).  

Nesse pensamento, Heidegger propõe que o conhecimento se dê como Alétheia e não 

como Veritas, o que significa que o conhecimento acontece como des-encobrimento, 

desvelamento, não tendo como objetivo a busca de uma verdade. Tanto Alétheia (origem grega) 

como Veritas (do latim) são traduzidas como verdade, embora possuam sentidos diferentes. A 

primeira significa desvelamento, desocultação, trazer à luz, já o segundo termo se refere à 

verdade enquanto conhecimento verificável, aquilo que pode ser representado (Barreto, 2013; 

Pompéia e Sapienza, 2004). Heidegger (1927/2005) afirma que o conceito tradicional de 

verdade consiste na concordância ou adequação de um conhecimento com o seu objeto, 

entretanto, no seu pensamento, a verdade é o ser e o estar descoberto do próprio ente. A verdade 

é o que se deixa ver a partir de si mesmo, ou seja, aquilo que se desvela.  

Para Heidegger (2009), o método nas ciências é o modo pelo qual a pesquisa procede 

no exame do seu objeto. É um procedimento cujo objetivo é dominar/representar a natureza. 

No entanto, o autor considera que existem coisas que resistem à medição/representação e que, 

no máximo, somente é possível tematizá-las. Desse modo, método não diz respeito a um 

procedimento, mas à maneira como o ente é tematizado.   

Segundo Stein (1983), Heidegger se volta para o como e não para o que é. Sua 

preocupação era como levar o ser à revelação, como desvelar as estruturas do Dasein. As 
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possibilidades do Dasein encontram-se encobertas em seu cotidiano e o seu des-encobrimento 

dá-se a partir da hermenêutica, a qual será discutida a seguir.  

Nesse sentido, o pensamento heideggeriano contrapõe-se ao modo de conhecimento 

cartesiano calcado no controle e previsibilidade dos fenômenos representados de maneira 

estável e universal. O conhecimento com base nas ideias heideggerianas apoia-se na própria 

experiência humana do existir, considerando a sua inospitalidade e mutabilidade. Assim, 

qualquer conhecimento a respeito do homem é, para essa perspectiva, relativo. Conforme 

Critelli (1996), “do ponto de vista fenomenológico, a relatividade da perspectiva do saber e da 

verdade abre-se como ponto inseguro, mas próprio do existir (ser)” (p. 13).  

Critelli (1996) aponta que a tradição cartesiana sempre procurou o ser das coisas no 

conceito/representação, enquanto que a fenomenologia busca na própria trama existencial do 

ser-no-mundo. O ser somente pode ser compreendido se revelado em seu horizonte existencial 

e o homem é o único ente cujo modo de ser é capaz de modalizar seu ser em infinitas 

possibilidades. Diferentemente do animal, ao qual a possibilidade de ser já está dada, resolvida 

ao nascer, o ser do homem aparece como um problema, uma questão, qual seja, a de estar sob 

sua responsabilidade cuidar de ser.  

Isso significa que o homem é o único ente capaz de perceber a sua própria manifestação. 

O homem se manifesta compreendendo a sua manifestação e a dos demais entes. O ser do 

homem está imerso e envolvido por essa trama que é a coexistência, sendo esta quem possibilita 

o compreender e, consequentemente, o conhecer. Nesse sentido, a condição para que algo seja 

visto e conhecido é a coexistência com os outros. Então, ao desvelarmos um fenômeno, o que 

aparece é uma das suas muitas possibilidades manifestadas a partir daquela relação. 

Considerada essa relação, quando algo é visto e ouvido por outros, é testemunhado e esse outro, 

ao testemunhar, também se manifesta, isto é, aparece, se ilumina, conforme aponta Critelli 
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(1996): “o aparecimento da coisa compreendida é simultaneamente o aparecimento daquele 

que compreendeu” (p. 79).  

Diante dessas considerações sobre a analítica existencial, o método proposto por 

Heidegger na busca da verdade como Alétheia é o hermenêutico. É a hermenêutica que 

possibilita a manifestação do ser do ente, clareando a compreensão do existir do homem em 

sua concretude. Segundo Melo (2013), a hermenêutica é compreendida por Heidegger não 

como ato de interpretar, mas como ato de trazer uma mensagem, anunciar, dar notícia. A 

hermenêutica, portanto, refere-se à condição do homem de ser mensageiro.   

A tradição hermenêutica sugere que primeiro interpretemos para depois 

compreendermos, costumando ser referida como a arte da interpretação, ou seja, como um 

método utilizado pela ciência para entender textos ou experiências. Todavia, Heidegger não 

considera a compreensão como uma função cognitiva, da mesma forma que não concebe um 

método/técnica em seu sentido usual como um meio para se chegar a um fim. Para esse filósofo, 

a compreensão é uma condição do existir humano; o homem existe a partir da compreensão, é 

o próprio ser-no-mundo enquanto abertura. Dessa forma, a compreensão não está a serviço de 

um saber nem pode ser visada, pois ela diz respeito à experiência do homem no mundo e, 

portanto, somente pode ser acompanhada, desvelada.  

De acordo com Melo (2013), a fenomenologia é hermenêutica, uma vez que busca o 

desvelamento do sentido do ser e de suas estruturas fundamentais; em outras palavras, ela torna 

possível a elucidação do que Heidegger denomina de existenciárias ou existenciais. O Dasein, 

enquanto ser de abertura, possui como principais estruturas existenciais a compreensão, a 

disposição e o discurso. Essas estruturas se referem à condição de possibilidade do existir 

humano, sendo características ontológicas, ou seja, constitutivas do Dasein. 

   Heidegger (1927/2005) considera a compreensão uma característica fundamental da 

existência humana, condição de possibilidade do existir humano. Isso significa que o Dasein 
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(ser-aí) enquanto abertura/poder-ser compreende a si mesmo a partir do mundo, assumindo 

determinada possibilidade a partir do seu aí. A esse respeito, Melo (2013) afirma: 

O ser-aí não tem uma compreensão, mas, ao contrário, ele é a partir da 

compreensão, na medida em que compreensão é a abertura imediata de 

possibilidades interpretativas existenciais do ser-aí e de seu mundo. Mundo diz 

respeito, portanto, a condições compreensivas existenciais do interpretar ele 

mesmo, nas quais o existente humano sempre já está inserido (p. 90).  

Desse modo, a compreensão abre um horizonte de sentido que consolida determinadas 

possibilidades existenciais a partir do qual o homem irá se comportar e se relacionar. No intuito 

de entendermos melhor essas ideias, recorremos a um outro existencial: disposição afetiva ou 

Befindlichkeit. Na compreensão, encontra-se disposto um humor ou coloração afetiva que 

indica como uma pessoa está ou como ela vai. Tal humor, então, acaba por influenciar a nossa 

percepção sobre algo. Assim, todos nós possuímos uma pré-compreensão das coisas que foi 

predisposta pelo nosso humor. Nesse sentido, Heidegger (1927/2005) afirma: “O humor revela 

“como alguém está e se torna”. É nesse “como alguém está” que o humor conduz o ser para o 

seu “pre”” (p. 188). As coisas e os outros que vêm ao nosso encontro no mundo passam a nos 

afetar e dessa afetação é possível uma compreensão, conforme comenta Heidegger: “Na 

disposição subsiste existencialmente um liame de abertura com o mundo, a partir do qual algo 

que toca pode vir ao encontro” (p. 192).  

Nesse sentido, a hermenêutica heideggeriana parte da nossa compreensão prévia 

advinda das nossas relações com o mundo para realizar uma interpretação sobre os fenômenos. 

A interpretação é uma elaboração/apropriação do que foi compreendido, pois, segundo 

Heidegger (1927/2005), o mundo já compreendido se interpreta, sendo a interpretação fundada 

existencialmente no compreender. A partir dessa interpretação advinda da compreensão, as 

coisas que vêm ao nosso encontro podem ser descobertas, e quando isso ocorre temos o sentido.  
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Retomando o que foi citado, a compreensão é constitutiva do ser-aí e se dá num 

horizonte experiencial da existência, o qual está marcado pelo caráter incontornável da abertura 

do ser, sua historicidade e finitude. A partir desse horizonte existencial, estamos sempre nos 

afetando e dessa afetação nós compreendemos, interpretamos e elaboramos sentidos para as 

coisas que vêm ao nosso encontro no mundo e por meio do qual fazemos nossas escolhas. 

Devido à abertura do Dasein, esse movimento da compreensão não para e acontece em uma 

circularidade, estabelecendo o que Heidegger chama de situação hermenêutica, que se constitui 

em três momentos: posição prévia, visão prévia e concepção prévia.  

A posição prévia é a compreensão característica de um determinado contexto pelo fato 

de o homem já sempre se encontrar nele e estar por ele envolvido; seria a apreensão da situação 

como uma totalidade. A visão prévia refere-se a um recorte ou desentranhamento do que será 

compreendido do seu contexto habitual, isto é, pouso minha visão sobre o aspecto que quero 

interpretar; e a concepção prévia nada mais é do que as conceituações advindas do que foi 

recortado e no qual já se encontram sempre presentes em qualquer compreensão (Heidegger, 

1927/2005).  

A circularidade compreensiva promove o aparecimento/desvelamento do sentido dos 

fenômenos a partir do horizonte existencial em que o homem se encontra e daquilo que passa 

a ser questão para ele e que o move na busca compreensiva. Esse desvelamento se dá através 

da palavra, isto é, da linguagem/discurso.  

Conforme Heidegger (1927/2005), a linguagem é a morada do ser, ou seja, o homem 

habita na linguagem e esta se refere à articulação entre a afetação e a compreensão. É através 

da linguagem que o discurso se pronuncia, que o homem fala e escuta. A fala sempre envolve 

a escuta, dada a condição de ser-no-mundo-com-os-outros, pois a fala somente acontece se 

tiver alguém para ouvi-la, como explica o referido filósofo:  
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Escutar é o estar aberto existencial da pre-sença8 enquanto ser-com os outros. 

Enquanto escuta da voz do amigo que toda pre-sença traz consigo, o escutar 

constitui até mesmo a abertura primordial e própria da pre-sença para o seu 

poder-ser mais próprio. A pre-sença escuta porque compreende (Heidegger, 

1927/2005, p. 222).  

 A fala/escuta, portanto, expressa os sentidos articulados na compreensibilidade, e essa 

trama de sentidos aí constituída irá compor o habitar do homem, o lugar ao qual pertence, com 

o qual se familiariza e compartilha com os outros em sua coexistência.  

Após as explicitações sobre a hermenêutica heideggeriana, faz-se importante salientar 

que sua proposta não foi pensada para ser usada em um contexto de pesquisa, pois diz respeito 

a uma ontologia9, cuja analítica busca trazer uma aproximação do sentido do ser. Nesse sentido, 

essa pesquisa busca na hermenêutica heideggeriana uma inspiração para pensar as questões do 

humano em seu cotidiano, isto é, no plano ôntico10. A fenomenologia hermenêutica na pesquisa 

e na clínica, portanto, não é utilizada como teoria aplicada. Ela possibilita tanto na investigação 

quanto na experiência clínica uma reflexão a partir de pressupostos que não sejam metafísicos, 

e sim ontológicos.  

Esse esforço vem sendo realizado na Psicologia por estudiosos como Critelli (1996), 

Feijoo (2010), Dutra (2002), Frota (2010), Morato (2009), Azevedo (2013), Maux (2014) cuja 

preocupação não é a de sistematizar um método propriamente dito, mas dialogar com a 

hermenêutica de modo a ter, assim como propõe Heidegger, um novo olhar sobre os 

fenômenos.  

Tal modo de pensar traz grandes contribuições para a pesquisa em psicologia clínica, 

na medida em que não transforma esse campo em objeto de estudo, mas passa a compreendê-

                                                 
8 Uma das traduções de Dasein. 
9 Ontologia se refere ao estudo do ser em geral e em suas infinitas possibilidades. O ontológico permite a 

manifestação do ôntico.  
10 Ôntico se refere ao estudo do ente em sua existência concreta, cotidiana.  
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lo enquanto um processo construído a partir do encontro de um Dasein com outro Dasein, não 

havendo uma separação entre pesquisador/pesquisado ou psicólogo/cliente, estando ambos 

envolvidos pelas mesmas determinações ontológicas. É justamente nessa relação que as coisas 

e os outros aparecem, isto é, que um conhecimento sobre um determinado aspecto da realidade 

emerge. O homem é sempre condição para que algo seja visto. 

A clínica psicológica é cotidianamente compreendida como uma aplicação prática das 

teorias psicológicas e a pesquisa é vista como a criação de procedimentos para aproximação de 

uma realidade. Nesse sentido, ambas, clínica e pesquisa, são tomadas em termos de método – 

seja método de intervenção, seja método de investigação. O método para a ciência moderna 

trata-se de um caminho seguro que possui um ponto de partida e um ponto de chegada, mas, 

para a fenomenologia, representa um caminho que se faz no próprio caminhar, isto é, ele vai 

sendo construído ao longo do processo psicoterápico ou do processo investigativo (Sá, 2002). 

O rumo do aspecto da realidade que se quer conhecer vai sendo tomado pelo próprio 

movimento do mostrar-se e ocultar-se da existência.  

Para Heidegger, o método coincide com o próprio movimento do pensamento, 

pertencendo à própria questão, ou seja, é determinado por aquilo que se quer saber (Stein, 

1983). Dada essa condição, pode-se dizer que a bússola ou a direção de um processo 

investigativo é dada pela questão que mobiliza o pesquisador, bem como pela relação 

estabelecida com o fenômeno pesquisado. É nessa coexistência que irão surgir os possíveis 

caminhos de como pesquisar um determinado fenômeno que é singular. É uma construção que 

se dá no próprio percurso da pesquisa, seguindo a questão que norteia o pesquisador e o 

movimento do próprio fenômeno (Cabral & Morato, 2013).  

 Dessa feita, o conhecimento e as compreensões produzidas são apenas uma das 

interpretações possíveis sobre um determinado fenômeno, já que dependem do contexto e da 

singularidade dos envolvidos. O objetivo do método fenomenológico hermenêutico não é 
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encontrar um conhecimento que possa ser representado, mas sim compreensões, na medida em 

que este não se guia pela razão/conteúdo, mas sim pela afetação/sentido, sendo este sempre 

contextual, relativo, provisório e singular. Nesse sentido, Cabral e Morato afirmam (2013): 

Assumimos, portanto, a produção do conhecimento como um processo de 

construção de compreensões acerca dos fenômenos, que ocorrem na interlocução 

do pesquisador com o que ou o quem é pesquisado, importando, sobretudo, o 

modo como esses encontros ocorrem. Tal perspectiva valoriza a própria 

experiência entre humanos – a coexistência – como lócus primordial para a 

elaboração de sentido no contexto da existência, implicando afetações, 

mobilizações, desalojamentos. (p. 180).  

Pesquisa e clínica, na perspectiva fenomenológica, acompanham o próprio movimento 

da existência e rumam na direção dos sentidos dos fenômenos a partir da experiência. Dessa 

forma, em nosso entendimento, trazer a hermenêutica heideggeriana para a realidade de uma 

pesquisa clínica significa buscar compreender como uma pessoa se situa no mundo, como ela 

lida com algo naquele momento, na verdade, a compreensão traduz o nosso próprio modo de 

ser (Rebouças, 2010; Rebouças & Dutra, 2012). Nesse sentido, uma pesquisa hermenêutica 

não busca fatos, mas modos de ser. Ao entrar em contato com a experiência narrada, possibilita 

uma ampliação da compreensão desses modos de ser.  

O pesquisador, durante uma entrevista, não procura uma resposta definitiva para o seu 

questionamento, mas uma aproximação do sentido da experiência do entrevistado, lembrando 

que esse sentido se deu a partir do próprio encontro ali estabelecido e, portanto, possui toda a 

estruturação prévia do pesquisador e do pesquisado. A hermenêutica exige do pesquisador não 

uma consciência dos seus valores, mas uma abertura (que, enquanto um ser-no-mundo, já o 

constitui) para nada além do que a sua própria disposição de ser afetado lhe permite. A partir 
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daí, abre-se o horizonte da pré-compreensão, da compreensão, da interpretação e, por fim, do 

sentido (Ferreira, 2009).  

Feijoo (2011), ao comentar sobre a situação clínica, afirma que o psicólogo não é 

neutro/puro, pois, no encontro com o outro, sua história também se faz presente. Desse modo, 

em uma postura hermenêutica, é preciso considerar os horizontes históricos sedimentados do 

psicólogo e do cliente, já que é na fusão desses horizontes que o fenômeno ou o outro irá 

aparecer. Assim, segundo a autora, “o que de fato se interpreta são os encontros de horizontes, 

que consistem precisamente no que se fala e escuta” (p. 86). O pesquisador/psicólogo, portanto, 

precisa, em sua busca compreensiva, estar atento à maneira como é afetado e como os outros 

o são pelos fenômenos que experienciam, considerando o horizonte fático em que ambos se 

encontram.  

 

 

3.2 – Facilitando o acesso à experiência: alguns recursos metodológicos 

 

 

Como discutido anteriormente, numa pesquisa de inspiração fenomenológico-

hermenêutica, buscamos um determinado aspecto da realidade que se pretende 

conhecer/compreender, acompanhando o próprio movimento do homem em sua existência. 

Nessa perspectiva, não propomos uma descrição de um passo a passo metodológico, conforme 

empregado nas pesquisas tradicionais, mas utilizamo-nos de recursos que facilitam o acesso à 

experiência e que nos aproximam do ser/estar com o outro em seu cotidiano. Elegemos, 

portanto, a cartografia e o diário de bordo escrito em forma de narrativa como recursos que 

podem nos aproximar dessa experiência cotidiana.  

Considerando que, para a hermenêutica, a compreensão somente pode ser vivida, a 

cartografia se apresenta como uma atitude, um modo de conhecer, e não como um 

procedimento metodológico preestabelecido. Refere-se muito mais à forma de o pesquisador 

se colocar no campo de pesquisa e na relação com o pesquisado do que a uma técnica 
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propriamente dita. Consiste em um modo de conhecer espaços institucionais marcados pela 

atitude e atenção clínicas, qual seja, abertura e disponibilidade para ver, ouvir e ser afetado 

pelo acontecimentos, tais como eles se mostram na própria experiência, levando em conta todos 

os atores institucionais envolvidos.  

Nesse desbravar de territórios, faz-se necessário o registro dessa experiência, um lugar 

onde o pesquisador possa contar/narrar os sentimentos, sensações e estranhamentos do que ele 

viveu, bem como as intervenções e mudanças provocados por sua presença. O diário, 

considerado usualmente como caderno ou livro onde se escreve sobre o cotidiano pessoal, 

apresenta-se como o recurso capaz de comunicar o vivido, rememorar a experiência.  

A cartografia, juntamente com o diário de bordo, caracteriza-se nessa perspectiva como 

um colocar-se diante de, aproximando-se da experiência de modo mais fluido, podendo mudar 

a partir do que acontece no encontro, não apresentando a fixidez de um procedimento. Tais 

recursos possibilitam uma maior aproximação da singularidade e da historicidade em que 

pesquisador/pesquisado estão envolvidos. A seguir, esses recursos serão descritos como 

maiores detalhes.  

Considerando que a presente pesquisa investigou uma prática psicológica em 

instituição, fez-se necessário conhecer o cenário institucional, isto é, seus espaços, o cotidiano 

e as pessoas envolvidas. Nesse sentido, utilizamos a cartografia como um modo de conhecer o 

território.  

Rolnik (1989) afirma que a cartografia, para os geógrafos, consiste num desenho que é 

realizado ao mesmo tempo que a paisagem se transforma, bem como que paisagens 

psicossociais também podem ser cartografáveis. Nesse contexto, a função do cartógrafo é 

acompanhar as transformações da instituição, de modo a dar passagem aos afetos e à linguagem 

presentes.  
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Morato (1999) utiliza-se da cartografia de Rolnik (1989), anteriormente referida, para 

demonstrar como se movimenta a práxis do psicólogo/plantonista. A cartografia refere-se a um 

método com função para detectar paisagem, acidentes, mutações, sendo, ao mesmo tempo, 

capaz de criar vias de passagem através deles e ser marcado por eles, como apontam Nunes e 

Morato (2008):  

(...) a cartografia se configura como um conhecer e um dar-se a conhecer, como 

possibilidade de passar pela experiência e ser por ela marcado. Embora ela possa 

se constituir como uma etapa inicial de intervenção em cada projeto, ela não se 

encerra nessa etapa, configurando-se para o psicólogo como uma atitude 

cartográfica constante e presente, que ele carrega desde que entra no contexto da 

instituição, atitude esta que possibilita e engendra ações clínicas pertinentes, 

contextualizadas e reflexivamente refletidas (p. 97-98).    

Como podemos perceber, a cartografia consiste em uma atitude, uma disponibilidade 

para conhecer e ser afetado pelo ambiente, de modo a questionar e refletir sobre o que acontece 

no espaço investigado. A cartografia é caracterizada pelo registro dos psicólogos no campo, 

embora seja perpassada pelos relatos dos atores institucionais, e busca capturar as experiências, 

o vivido das instituições, propiciando um espaço de escuta e cuidado aos sujeitos da instituição. 

A cartografia permite uma aproximação do cotidiano institucional e a familiarização com os 

seus discursos, ações, concepções e experiências (Braga, 2009).   

A cartografia é a composição de relatos e narrativas sobre um determinado território, 

compreendendo-o não somente como um meio concreto, mas incluindo a forma como as 

pessoas o utilizam e como dão sentido e significado a esse lugar. Como proposta de 

investigação das práticas psicológicas em instituição, difere da cartografia sugerida por Rolnik 
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e por Deleuze e Guattari11, por utilizar-se do pensamento fenomenológico. A cartografia aqui 

proposta parte, portanto, da relação indissociável entre homem e mundo e do fazer clínico 

enquanto cuidado para esse ser-no-mundo (Braga, 2009; Mosqueira, 2008). Heidegger (2005), 

ao se referir ao caráter de abertura do ser, assegura que este está em constante movimento e 

realização e, dessa forma, encontra-se completamente implicado na realidade que não existe 

em si, mas nessa relação.  

Braga, Mosqueira e Morato (2012) afirmam que uma cartografia, sob o olhar da 

fenomenologia, busca as relações de sentido constituídas na experiência direta com o mundo. 

Nessa perspectiva, o real não pode ser construído ou constituído, mas apenas descrito em seu 

movimento de vir-a-ser (Critelli, 1996).   

Nesse sentido, podemos considerar a cartografia como a interrogação por modos de 

habitar o mundo, levando em conta esse mundo enquanto espaço criado e significado. Assim, 

a cartografia é tomada como uma trama significativa, na qual afetos, pensamentos, percepções 

e experiências encontram-se entrelaçados (Braga, 2009). “O cartógrafo participa e constitui a 

realidade, seu movimento é de entrega para descobrir e inventar” (Morato, 1999, p. 63).  

 A cartografia visa, por meio das práticas clínicas em instituição, intervir e investigar 

simultaneamente, de modo a conhecer e compreender as relações institucionais, objetivando, 

com isso, propor novos modos de atuação mais condizentes com a realidade investigada. Além 

disso, oferece um espaço de escuta no qual os sentidos e significados possam ser expressos 

pelos atores institucionais. Desse modo, a experiência cartográfica irá exigir do pesquisador 

um meio de expressão, um registro de suas sensações e afetações, de forma a tecer a trama 

envolvida no espaço investigado. O diário de bordo passa a ser então esse meio. 

                                                 
11 Embora o sentido seja o mesmo, o de conhecer e se deixar afetar por um território, a referência de homem e de 

mundo são diferentes, pois esses autores baseiam-se no referencial psicanalítico e na concepção de esquizoanálise.  
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Como dito anteriormente, a cartografia é composta por relatos a respeito de um 

território, portanto, é realizada por meio de diários de bordo12. O diário refere-se, então, ao 

relato escrito sobre o cotidiano em que o pesquisador está inserido, no qual este tenta comunicar 

sua experiência. O diário de bordo é considerado uma “ferramenta” em pesquisa qualitativa 

cujo objetivo é o registro escrito de tudo que ocorre no campo, tanto as práticas cotidianas 

quanto o que o pesquisador sente e percebe.  

A forma de expressão utilizada nos diários é a narrativa, sendo “os diários de bordo 

depoimentos rememorados e comunicados através de narrativas escritas” (p. 137). O diário 

diferencia-se de um relatório descritivo pelo fato de apresentar como objetivo o compartilhar 

da experiência do pesquisador, revelando sua prática e a si mesmo (Aun & Morato, 2009).  

O diário de bordo, segundo Braga (2009) e Aun e Morato (2009), permite o acesso ao 

vivido, na medida em que compreende os entrecruzamentos de significações, sentidos, 

vivências e fazeres do pesquisador e dos participantes. “O recurso do registro escrito permite 

capturar o vivido na palavra, designando o acontecer em sua temporalidade” (Braga, 2009, p. 

282). No entendimento de Machado (2002), o diário de bordo é a própria pesquisa; ele possui 

vida própria. É no contato e no distanciamento das anotações, ou seja, é nas leituras e releituras 

das narrativas, que os sentidos vão se revelando e a compreensão da experiência vivida vai 

sendo elaborada.   

O diário relata sentimentos e dúvidas provocadas pela experiência do encontro. Tais 

sentimentos e percepções a respeito de um território precisam ser narrados, pois é a partir da 

narrativa que aprendemos a lidar com a nossa realidade e tentamos nos sentir em casa no 

mundo. Os diários de bordo expressos na forma de narrativas, ao permitirem o acesso ao vivido, 

                                                 
12 Esse termo é tradicionalmente utilizado pelos navegadores, exploradores e/ou viajantes para narrar sua trajetória 

de viagem e registrar os acontecimentos mais importantes. Diferentemente de um diário pessoal, ele registra o 

vivido de um grupo e sua função é ser lido por outros (Hess, 2006). No século XX, passa a ser considerado um 

instrumento de pesquisa, principalmente no campo das ciências humanas, e também chamado pelos antropólogos 

de Diário de Campo (Pezzato & L’abbate, 2011).  
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emergem como um meio privilegiado de coleta de dados, publicizando o complexo de 

significações e representações dos sujeitos no mundo.  

A narrativa, segundo Benjamin (1994), consiste em contar ou comunicar experiências, 

tendo como principal característica a marca impressa do narrador. O narrador fala da sua 

própria experiência e da experiência contada por outros. Ele é considerado um sábio, um 

conselheiro, não porque possui conhecimento intelectual, mas porque possui experiência de 

vida.  

Benjamin (1994) afirma que a arte de narrar está se extinguindo, pois, em seu 

entendimento, o homem moderno não sabe mais narrar. A perda da capacidade de narrar teve 

como consequência um afastamento das tradições e um aumento da impessoalidade nas 

relações sociais. As pessoas estão perdendo a capacidade de falar sobre suas experiências, já 

que na modernidade a narrativa perdeu espaço para a informação. De maneira diferente da 

narrativa, a informação traz explicações sobre os fatos, com o conhecimento pronto e fechado. 

Desse modo, não há espaço para o ouvinte interpretar ou refletir sobre a história que lhe é 

contada, uma vez que o objetivo da informação é simplesmente transmitir um acontecimento. 

A narrativa propõe um encontro com a sabedoria acumulada pela experiência, levando o 

ouvinte a refletir sobre o que foi narrado e integrá-lo a sua própria vida, passando aos outros 

como experiência própria. 

A narrativa possibilita compartilhar uma experiência, revivê-la e revê-la. Ao entrar em 

contato com as afetações ali produzidas, compreensões acerca do vivido podem ser tecidas. 

Considerando que a narrativa, tal como pensada por Benjamin, promove o acesso direto à 

experiência vivida, ela tem sido utilizada como ferramenta de pesquisa. Dutra (2002) aponta 

que o pesquisador, ao ouvir as narrativas dos sujeitos de pesquisa, não somente participa da 

sua história, como também faz parte da sua reconstrução e ressignificação.  
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A narrativa em pesquisa é utilizada como forma de facilitar o relato da experiência do 

pesquisador, no sentido de que ele possa trazer não uma descrição de tudo o que foi falado no 

encontro com o participante e visto na instituição, mas aquilo que chamou a sua atenção, aquilo 

que lhe afetou, pois, segundo Benjamin (1994), “a narrativa constitui-se pela articulação entre 

situação, linguagem e afeto, como um gesto que diz ao outro sem intenção explicativa” (p. 

128).  

A narrativa não trata somente de contar uma experiência que já passou, pois, cada vez 

que esta é contada, inclui o ouvinte como participante ativo desse processo e este, a partir da 

sua afetação, transmite a compreensão que teve da experiência escutada. De acordo com Dutra 

(2002), “A narrativa contempla a experiência contada pelo narrador e ouvida pelo outro, o 

ouvinte. Este, por sua vez, ao contar aquilo que ouviu, transforma-se ele mesmo em narrador, 

por já ter amalgamado à sua experiência a história ouvida” (p. 373). Nesse sentido, torna-se 

possível que o pesquisador possa ser o narrador da experiência da pessoa pesquisada, tal como 

foi realizado neste estudo.  

Ainda na perspectiva de Dutra (2002), a compreensão da experiência humana pode ser 

alcançada a partir da própria narrativa do indivíduo, já que, através desta, o narrador nos conta 

sobre a sua experiência, “dando oportunidade para que o outro a escute e a transforme de acordo 

com a sua interpretação, levando a experiência a uma maior amplitude” (p. 374). Dessa forma, 

a narrativa nos aproxima da experiência do indivíduo tal como ela é vivenciada por ele, 

permitindo que o pesquisador faça parte dessa experiência, sensibilizando-se e atribuindo seus 

próprios significados, em vez de somente absorver e procurar explicações. “A narrativa, 

portanto, ao considerar essa dimensão do mundo vivido, nos sinaliza com a possibilidade de 

nos aproximarmos do outro, sem que se perca a principal característica que o distingue no 

mundo, que é a existência” (p. 377-378).  
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De modo geral, compreendemos tais recursos como fazendo parte da própria ação 

clínica nas instituições. O psicólogo/pesquisador entra em campo com a atitude de um 

cartógrafo e a atenção de um clínico (Aun & Morato, 2009). Enquanto cartógrafo, envolve e é 

envolvido pelas tramas presentes no território investigado, passando e dando passagem aos 

discursos ali presentes. Enquanto clínico, ampara e cuida das demandas de sofrimento que 

permeiam o cenário institucional.  

 

3.3 – Caminho Percorrido 

         3.3.1 – Entrada no campo de pesquisa  

A presente pesquisa foi realizada no setor de curetagem da Maternidade Escola Januário 

Cicco (MEJC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, considerada a maternidade 

referência do estado. A MEJC foi fundada em 1928 pelo médico Dr. Januário Cicco, mas, em 

virtude da segunda guerra mundial, foi inaugurada somente em 1952. Desenvolve atividades 

de ensino, pesquisa, extensão e atendimento à população carente nas áreas de saúde da mulher, 

alto risco gestacional e cirurgia ginecológica. A maternidade possui atualmente 104 leitos 

hospitalares, dos quais 66 são dedicados a cuidados intensivos e semi-intensivos. Além disso, 

há 37 consultórios, sendo 4 na unidade de pronto socorro e pronto atendimento.  

O setor de curetagem foi o escolhido para a realização do plantão psicológico por ser o 

local onde as mulheres em processo de abortamento ficam internadas. O primeiro contato com 

a instituição ocorreu por via telefônica, quando me foram informados os trâmites necessários 

para a autorização da pesquisa. Recebida a autorização, foi marcado um encontro com a 

enfermeira responsável pelo setor com o objetivo de iniciar a cartografia, ou seja, colher as 

informações necessárias, conhecer o funcionamento do serviço, estrutura física do local, como 

também a equipe profissional e usuários.  
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Nesse primeiro contato, a enfermeira falou das demandas do setor e explicou o seu 

funcionamento. O setor de curetagem funciona numa pequena sala chamada de sala de 

expectação. A sala de expectação possui 7 leitos e uma equipe de técnicos de enfermagem que 

se revezam a cada turno, de 7h às 13h, de 13h às 19h e de 19h às 7h, ficando sempre um técnico 

em cada turno. Antes de chegar à sala de expectação, as mulheres são atendidas na urgência e, 

posteriormente, encaminhadas aos setores específicos. Os casos encaminhados para a sala de 

expectação são aqueles que necessitam realizar o procedimento de curetagem ou o de 

Aspiração Manual Intrauterina (AMIU)13, tais como os casos de abortamento ou aqueles que 

necessitam da retirada de uma amostra do endométrio com finalidade diagnóstica. Nessa sala, 

as pacientes ficam internadas aguardando serem chamadas para a realização da curetagem no 

centro cirúrgico. Após o procedimento, elas retornam à sala de expectação para se recuperar e 

aguardar a alta.  

 

3.3.2 – Funcionamento do Plantão Psicológico  

 A entrada na instituição aconteceu a partir de uma atitude cartográfica que possibilitou 

um maior conhecimento do ambiente e sua dinâmica, ajudando a definir melhor a proposta de 

plantão psicológico a ser oferecida nesse contexto. Assim, após estabelecidos os horários de 

funcionamento, foi realizada a divulgação do serviço. A divulgação aconteceu inicialmente 

com os técnicos que trabalhavam no setor e com a enfermeira responsável. Além disso, 

contamos com a fixação de um cartaz explicativo na própria sala, contendo o objetivo da 

pesquisa, o que era o plantão psicológico e os horários. Posteriormente, percebemos que a 

divulgação precisaria ser feita a cada plantão, tendo em vista a grande rotatividade de 

funcionários do setor e pelo fato de o cartaz que havíamos fixado na parede da sala ser 

                                                 
13 A curetagem e a AMIU são de procedimentos médicos utilizados para o esvaziamento uterino em casos de 

aborto ou em biópsia do endométrio.  
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constantemente retirado. Com relação às pacientes, a rotatividade também era constante, uma 

vez que a permanência delas no setor de curetagem era em torno de 24h, o que reafirmou a 

necessidade de a divulgação acontecer a cada plantão. 

O plantão psicológico na MEJC aconteceu no período de março de 2013 a fevereiro de 

2014, todas as terças e quintas, das 9h às 12h, no setor de curetagem. Ao chegar ao setor, 

apresentava-me à técnica responsável pelo turno e, depois, às pacientes que estavam internadas, 

dizendo que estava ali para oferecer atendimento psicológico às mulheres em processo de 

abortamento. A escuta também foi oferecida aos profissionais do setor e aos acompanhantes 

das mulheres. Então, quando solicitada pelas pacientes ou quando percebia uma demanda, 

aproximava-me delas e me colocava à disposição para escutá-las. Essa escuta acontecia na 

própria sala ou no corredor, antes ou após o procedimento da curetagem. Após a escuta, 

explicava para a paciente que o atendimento fazia parte de uma pesquisa e que precisaria da 

autorização delas para fazer o registro escrito do atendimento. Nesse momento, eu apresentava 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, caso concordassem em colaborar, 

pedia que elas o assinassem. A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da UFRN sob o número CAAE: 13995013.0.0000.5537.  

A escolha em não falar da pesquisa antes do atendimento se deu por acreditarmos que 

talvez isso pudesse inibir as mulheres de se abrirem em relação ao seu sofrimento. 

Consideramos que neste estudo nos dispomos a oferecer, em primeiro lugar, um serviço de 

atenção psicológica e não somente colher dados para a pesquisa, ficando, portanto, esse 

objetivo em segundo plano, caso as mulheres não concordassem em participar. Dessa forma, o 

atendimento a essas mulheres estaria preservado, independentemente de elas assinarem ou não 

o TCLE.  

Nesse período, foram atendidas em torno de 100 mulheres no plantão, sem contar com 

os atendimentos aos acompanhantes e técnicos de enfermagem. Dentre as mulheres atendidas, 
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somente 42 assinaram o TCLE. As demandas que extrapolavam o serviço de plantão foram 

encaminhadas para atendimento psicoterápico no Serviço de Psicologia Aplicada, da UFRN. 

No caso das mulheres residentes no interior do estado, o encaminhamento14 era realizado para 

a unidade básica de saúde que oferecesse atendimento psicológico. Nas situações em que a 

mulher estivesse impossibilitada de procurar esses serviços, eu me disponibilizava a atendê-las 

sem nenhum custo. Foram realizados em torno de 5 encaminhamentos para outros serviços e 

duas mulheres me procuraram diretamente para acompanhamento psicológico.  

Ao fim do turno do plantão, realizava o registro dos atendimentos em diário de bordo. 

Nesse diário, além dos atendimentos realizados, também foram registradas as minhas 

impressões e afetações acerca do plantão psicológico e do cotidiano institucional. O diário de 

bordo, expresso na forma de narrativas, compôs o relato da minha experiência enquanto 

plantonista no setor de curetagem da MEJC. A partir desse relato, foi possível elaborar uma 

compreensão dos possíveis sentidos que se estabeleceram na experiência do plantão.  

 

3.3.3 – Construção da Análise 

Optamos neste estudo por escrever um texto corrido em primeira pessoa falando da 

minha experiência no plantão psicológico e ilustrando com trechos do diário de bordo. Os 

trechos escolhidos foram os considerados mais representativos da experiência vivenciada, 

tendo em vista que trazê-los na íntegra tornaria o texto demasiadamente longo e cansativo, em 

virtude da grande quantidade de atendimentos realizados no plantão.  

O texto foi seguindo a fluidez da experiência, isto é, toda experiência ou história 

contada apresenta início, meio e fim e tende a crescer e enriquecer com o tempo. Então, o texto 

foi sendo escrito a partir do contato com o diário de bordo, da leitura e releitura das suas 

                                                 
14 Ver ficha de encaminhamento nos anexos.  
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narrativas. As compreensões/sentidos foram aparecendo a cada contato com o fenômeno 

pesquisado, guiadas pela literatura estudada e pela hermenêutica heideggeriana.  

Na hermenêutica heideggeriana adaptada à situação de uma pesquisa clínica, tanto o 

pesquisador quanto o clínico, ao partir da própria experiência e condição humana de ser-no-

mundo, colocam-se diante do outro considerando o movimento de manifestação da existência 

que se dá com a compreensão. Nesse movimento, o ser sempre se revela e se oculta e quando 

o ser se revela pode-se dizer que houve uma compreensão, isto é, algo foi iluminado, um 

sentido se abriu. Desse modo, o clínico e o pesquisador, movidos por uma atitude 

fenomenológica, podem ser considerados agentes que possibilitam essa abertura compreensiva, 

de um sofrimento ou de uma experiência que se quer estudar.  

Trazendo a circularidade da compreensão, o pesquisador, enquanto um Dasein, já tem 

uma concepção prévia sobre o fenômeno estudado. No caso desta pesquisa, ele possui 

conhecimento prévio acerca do plantão psicológico, da instituição e da temática do aborto, 

como também sobre toda a sua história de vida, cultura e valores. Durante a pesquisa, essas 

concepções prévias assumem a forma de posições prévias a partir das quais será possível 

realizar uma visão prévia. Nesta pesquisa, a visão prévia diz respeito à cartografia realizada na 

maternidade, aos diários de bordo expressos na forma de narrativas e à revisão de literatura, 

que, juntos, irão compor possibilidades de interpretação do fenômeno pesquisado. A concepção 

prévia, portanto, refere-se aos sentidos que emergem dessa interpretação, isto é, os sentidos da 

prática de plantão psicológico para mulheres em processo de abortamento (Garcia & Jorge, 

2005). 

Nessa perspectiva, a cartografia, enquanto modo de conhecer, proporcionou-me o 

contato com o espaço físico, a cultura e o funcionamento da maternidade, ou seja, o contato 

com o horizonte fático em questão. Tal contato me trouxe visões prévias a respeito desse 

espaço. Essas visões foram expressas na forma de narrativas, permitindo o contar da minha 
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experiência como plantonista. Ao contar essa experiência e rememorá-la nos diários, sentidos 

puderam ser desvelados, isto é, puderam ser compreendidos. Vale lembrar que a compreensão 

da experiência é guiada pela própria analítica da existência, a saber: a explicitação das 

estruturas existenciais do Dasein, a qual é sempre hermenêutica, na medida em que envolve 

intepretação e elaboração de sentido.   

Em Ser e Tempo, Heidegger (1927/2005) denomina o exercer da analítica existencial 

de Daseinsanalyse, entendendo-o, por analítica, não como uma decomposição em elementos, 

mas, recorrendo ao seu sentido original do grego Analisein, como o destecer de uma trama, 

libertar, soltar algo das amarras. A analítica busca, portanto, o desvelamento do fenômeno em 

seu sentido originário. De acordo com Feijoo (2011), na clínica daseinsanalítica o que está em 

jogo é o tecer e destecer da trama existencial a partir do horizonte fático sedimentado. Nesse 

horizonte, o homem costuma colocar-se como aprisionado, determinado, esquecendo-se do seu 

poder-ser. Dessa feita, a clínica realizada nesses termos possibilita, através da fala/escuta, o 

destecer, isto é, liberta aquele que está em sofrimento para realizar as suas possibilidades, 

colocando-o novamente na abertura do sentido. Ao falar, o cliente em análise tematiza suas 

questões, ou seja, põe-se a refletir sobre as condições existenciais dessas questões (Mattar & 

Sá, 2005). Do mesmo modo, a pesquisa, ao trabalhar com a experiência narrada sobre uma 

determinada questão que se quer conhecer/compreender, também promove a abertura de 

sentidos. 

Ao adentrar no cotidiano da maternidade, foi possível conhecer os modos de ser ali 

presentes, como também vivenciar o meu próprio modo de ser enquanto 

pesquisadora/plantonista. Tais modos de ser, o contexto e as relações ali estabelecidas 

constituem a trama existencial desta pesquisa, a qual foi destecida partindo do modo cotidiano 

de ser (ôntico), explicitando-a em seu modo originário de ser (ontológico).   
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A partir dessa abertura compreensiva, a qual me constitui enquanto ser-no-mundo, 

debrucei-me na maternidade como psicóloga/pesquisadora na busca de compreender uma 

prática psicológica, ao mesmo tempo que a disponibilizava. O plantão se pôs a escutar o 

sofrimento de mulheres que passaram por um aborto, buscando os limites e possibilidades 

dessa prática na própria ação.  

A seguir, trago a interpretação dessa experiência procurando destecer a trama 

existencial vivenciada no contexto do plantão destinado a mulheres em situação de 

abortamento, bem como seus possíveis sentidos.  
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DESTECENDO UMA EXPERIÊNCIA DE PLANTÃO PSICOLÓGICO 

 

(...) à espera do inesperado. Uma espera que vive e vivifica 

a vida do pensamento. Pois pensar, como pensam os 

pensadores, não é saber como sabem os conhecedores. E, 

perseverando na ‘espera do inesperado’, deixar-se 

transformar pelo vigor originário do não saber. Trata-se 

de uma tarefa difícil. Uma ascese rigorosa se impõe e um 

esforço continuado se recomenda: a ascese de se despojar 

de toda presunção de ser e o esforço de renunciar a toda 

pretensão de já saber o futuro.  

  

        Emanuel Carneiro Leão  

 

 

O primeiro contato com a maternidade foi permeado por um misto de sensações: 

ansiedade por não saber o que me aguardava naquele contexto, dúvidas sobre se a pesquisa 

seria autorizada, se havia interesse por parte da instituição, pois, diferentemente do que a 

literatura sobre o plantão costuma apresentar, esse plantão não foi demandado pela instituição. 

O plantão na maternidade foi pensado como uma proposta de atenção psicológica que partiu 

dos resultados das pesquisas que realizei anteriormente nesse espaço e que deixaram clara a 

necessidade desse tipo de atenção para as mulheres em processo de abortamento.  

Na verdade, este estudo foi motivado por duas razões: uma foi oferecer um serviço de 

atenção psicológica a uma demanda de sofrimento com a qual eu havia entrado em contato 

durante o mestrado e sobre a qual senti o dever de me inclinar. Além disso, o que também me 

mobilizava era conhecer e vivenciar melhor a prática do plantão psicológico. Sempre vi o 

plantão como uma prática que impõe ao psicólogo vários desafios, como ir além das teorias e 

técnicas15 e, simplesmente, se disponibilizar a estar ao lado do outro que sofre. Todavia, na 

prática, esse desprendimento momentâneo das teorias e técnicas e essa disponibilidade para ir 

                                                 
15 A proposta do plantão não prescinde das teorias e técnicas, mas exige do psicólogo um outro tipo de saber que 

se alia às teorias e técnicas já aprendidas. Tal saber seria o que Figueiredo denomina de conhecimento tácito e o 

que Heidegger chama de téchne. 
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ao encontro da experiência, tal como se apresenta, são extremamente difíceis, tendo em vista 

que a formação do psicólogo ocorre no sentido oposto do que propõe o plantão; mas é nisso 

que se encontra o potencial do plantão psicológico e o que o torna tão desafiador. É o que vai 

exigir do psicólogo um maior conhecimento de si, um maior contato com suas experiências e 

afetações, como também criatividade, flexibilidade e sensibilidade para adentrar nos mais 

diversos contextos.   

 Minha proposta então era disponibilizar o plantão ao mesmo tempo que o pesquisava, 

mas não sabia muito bem como faria isso, o que me trazia muita insegurança. Aos poucos, no 

decorrer da cartografia e dos plantões, fui me abrindo ao modo de ser plantonista e 

pesquisadora na perspectiva fenomenológica, qual seja, a de estar disponível ao que vem ao 

meu encontro e ouvir o que a experiência tem a dizer. É a partir dessa escuta que o caminho 

vai sendo construído, isto é, o caminho é construído no próprio fazer, conforme aponta Morato 

(2009): “Como prática suscita questionamentos que a teoria não responde a priori, plantonistas 

constroem juntos saber e conhecimento contextualizados e específicos, a partir da experiência” 

(p. 89).  

 E foi assim que aconteceu a partir do primeiro contato com o campo. Nos plantões que 

se seguiram, fui guiada pelos fenômenos que vinham ao meu encontro e pelas afetações que 

dali surgiam e que me impulsionavam na busca compreensiva.  

O primeiro contato com a maternidade foi com o setor de pesquisa, onde foram 

realizados os trâmites necessários para a autorização da pesquisa. Após a autorização, fui 

orientada a falar com a enfermeira responsável pelo setor de curetagem, que me trouxe 

informações importantes que me deram muita empolgação para o início deste trabalho. A 

seguir, trago um trecho do diário de bordo sobre esse encontro: 
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Após receber a autorização para a realização da minha pesquisa fui orientada 

a conversar com a enfermeira Marta16, responsável pelo setor de curetagem. 

Expliquei a ela o objetivo da minha pesquisa e ela comentou que existe uma 

demanda enorme para a psicologia e que naquele momento ela estava tentando 

conseguir um atendimento para uma mulher que acabou de descobrir a 

malformação do bebê e iria passar pela curetagem. (Diário de Bordo, 27/02/13).  

 

  Ficou claro para mim nessa conversa que, assim como eu previa, a demanda por 

atendimento psicológico existia e era enorme, segundo a enfermeira, inclusive naquele 

momento havia uma demanda no setor de curetagem. Ela também comentou sobre a carência 

de psicólogos na instituição e sobre a importância de ser realizado um trabalho psicológico 

com as mulheres em processo de abortamento e também em outros setores da maternidade.  

 Após a nossa conversa, a enfermeira levou-me para conhecer o setor de curetagem, o 

qual se resumia a uma pequena sala chamada sala de expectação, como relatado no diário de 

bordo:  

Ela me mostrou a sala de expectação, lugar onde as mulheres aguardam para 

fazer a curetagem. A enfermeira Marta explicou que, quando abre uma vaga no 

centro cirúrgico, elas sobem para fazer a AMIU (procedimento de aspiração 

intrauterina). Assim que entrei na sala, vi que estava tudo bem diferente de 

quando eu estive lá em 2009 realizando a minha pesquisa de mestrado. Pareceu 

um ambiente mais organizado e confortável para as mulheres que estavam 

aguardando. Lembro que em 2009 não havia um setor específico para 

curetagem; funcionava no segundo andar junto aos leitos das mulheres que 

haviam acabado de dar à luz. Elas ficavam em cadeiras de plástico e quando 

havia vaga elas ficavam numa cama. A atual sala de expectação era bem 

pequena, tinha em torno de 7 poltronas e havia três mulheres aguardando e uma 

técnica de enfermagem. (Diário de Bordo, 27/02/2013). 

  

 A primeira impressão do setor foi positiva, considerando a experiência que tive em 

2009; de fato, estava mais organizado e parecia um pouco mais confortável, embora estivesse 

longe de ser o ideal para as necessidades das pacientes. A sala possui 7 cadeiras reclináveis, ar 

                                                 
16 Os nomes dos profissionais de saúde e das mulheres atendidas foram substituídos com o objetivo de preservar 

suas identidades.  
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condicionado, uma TV, um pequeno birô e uma prateleira, onde é colocado o material 

hospitalar. Na sala, não há telefone ou banheiro, ficando este em frente à sala.  

Saí da maternidade empolgada para iniciar o plantão e feliz com a boa recepção da 

enfermeira, embora estivesse receosa sobre como iriam me receber no setor.  

Os primeiros plantões foram marcados por insegurança, dúvidas e questionamentos, 

pois, não sabia ao certo se já disponibilizava minha escuta ou se primeiro iria cartografar o 

território, já que minha preocupação não era impor um serviço de plantão psicológico. Minha 

intenção era, primeiramente, conhecer aquele espaço e as suas demandas para, depois, propor 

o serviço, se fosse o caso. Mas o fato era que, quando chegava à sala de expectação e me 

apresentava como psicóloga, esse fato, por si só, já mobilizava falas. Essa situação levou-me 

a perceber ao longo dos plantões que não tinha como separar a cartografia do plantão, pois 

conhecer o território já implicava uma abertura para a escuta, conforme afirma Cautella (2012): 

“a cartografia acontece simultaneamente à atenção psicológica oferecida, pois, se não for deste 

modo, corre-se o risco de haver uma fossilização da prática, deixando de responder às 

necessidades, sempre dinâmicas, da instituição e dos atores institucionais” (p. 52).  

Para Morato (2009), a cartografia é um dar voz aos atores institucionais, acompanhando 

cada gesto, palavra e incômodos deles. Assim, a cartografia via plantão psicológico apresenta 

como objetivo intervir ao mesmo tempo que investiga. Desse modo, escutava as mulheres em 

processo de abortamento, mas também estava atenta às falas dos profissionais de saúde, ao 

movimento e funcionamento do setor de curetagem e ao modo como profissionais e usuários 

viam a minha presença.  

 No meu primeiro dia de plantão, cheguei à sala de expectação e lá se encontravam a 

técnica de enfermagem e três pacientes. Apresentei-me primeiramente à técnica e fui colhendo 

algumas informações sobre o setor, como mostra o diário de bordo: 

Segundo ela, lá existem 4 leitos, mas já ficou com 9 pessoas, sendo as restantes 

em cadeira de plástico. As pacientes costumam ficar o dia inteiro esperando o 



120 

 

procedimento, depende de como está o centro cirúrgico, já que a prioridade são 

as cesarianas. (...). Ela explicou que as mulheres que estão na sala já passaram 

pela urgência e já chegam lá medicadas. As pacientes têm direito a um 

acompanhante, mas eles não podem ficar na sala, por esta ser muito pequena. 

Segundo a técnica, quando há poucas pacientes na sala, eles permitem a entrada 

dos acompanhantes, pois às vezes elas não querem falar com a equipe. Após a 

curetagem, as mulheres voltam para a sala de expectação e se estiver tudo bem, 

após duas horas elas costumam receber alta. (Diário de Bordo, 07/03/2013). 

  

 Na sala de expectação, costuma ficar somente uma técnica de enfermagem, 

encarregada de receber as pacientes encaminhadas pela urgência e acomodá-las nos leitos. Lá, 

as pacientes ficam aguardando até abrir vaga no centro cirúrgico para realizar a curetagem. A 

técnica me explicou que no setor trabalham três técnicas de enfermagem, distribuídas uma em 

cada turno, pela manhã das 7h às 13h, à tarde das 13h às 19h e à noite das 19h às 7h da manhã. 

Na sala, há um livro onde é registrada a evolução do estado de saúde das pacientes, sendo essas 

informações passadas aos técnicos a cada troca de turno. Os técnicos de enfermagem ficam 

sob a supervisão de uma enfermeira responsável pelo setor, mas esta não fica na sala de 

expectação, passando lá eventualmente para verificar o andamento das atividades.  

Após conversar com a técnica de enfermagem, apresentei-me às pacientes que estavam 

internadas e fui solicitada por uma delas. Ela contou que provocou o aborto e estava se sentindo 

culpada, mas que o fez por não ter condições de criar essa criança:  

Ela relatou que provocou o aborto e, segundo ela, é mãe solteira e tem dois 

filhos. Um desses filhos é especial, é uma menina, ela tem problemas nos rins e 

faz tratamento no hospital de pediatria (hosped). Contou que quando se viu 

grávida do 3º filho pensou que mal conseguia sustentar os que já tinha e, além 

disso, sua filha especial lhe toma muito tempo, pois precisa de muitos cuidados 

e outro filho iria tomar o tempo que ela dedica a menina e a mesma não acha 

justo nem com essa filha e nem com a criança que iria chegar (...). Disse que 

estava arrependida porque viu o feto quando o expulsou e se sentiu muito mal, 

tem rezado muito pedindo perdão a Deus, falou que quando viu o feto se sentiu 

pior que os Nardoni17, não se sentia mais uma pessoa digna. (Diário de Bordo, 

07/03/2013).  

 

                                                 
17 Refere-se ao caso do assassinato da menina Isabella Nardoni, de 5 anos de idade, que foi morta por seu pai 

Alexandre Nardoni e sua madrasta, no ano de 2008.  
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Diante do sofrimento dessa mulher, falei que ela precisava se perdoar primeiro, 

entender que aquela parecia ter sido a melhor decisão que ela pôde tomar naquele momento e 

que, pela preocupação que demonstrava ter pelos filhos, parecia ser uma boa mãe e que a 

decisão dela foi pensando em poder cuidar melhor deles. Ela me agradeceu e disse: “é sempre 

bom ouvir uma palavra amiga” e falou que estava se sentindo um pouco melhor. Falei da 

importância de ela se cuidar para que não passasse por isso novamente e ela disse que iria 

colocar o DIU.  

Apesar de ter me sentido bem em acolher essa mulher logo no primeiro plantão, ao 

refletir sobre esse atendimento, percebi o quanto tentei aliviar o seu sofrimento. Senti que 

aconselhei, dei respostas, enfim, fiz tudo ao contrário do que propõe o plantão. Na verdade, 

aliviei a minha própria angústia, apoiando-me na oferta de “conselhos” e prescrições técnicas.  

Tal postura está marcada pelo horizonte técnico discutido no tópico 2.3 desta tese. 

Como já mencionado, para Heidegger (1954/2010), a técnica é tradicionalmente entendida 

como a aplicação de uma teoria, um meio para se chegar a um fim. Nessa era, a natureza é 

vista em sua utilidade, estando disponível para a exploração e consumo, sendo possível através 

do método/técnica prever e controlá-la. Desse modo, impera o que Heidegger denomina de 

pensamento calculante, no qual tudo é passível de ser calculado e representado. Foi sob a égide 

desse pensamento que as ciências foram construídas e com a Psicologia não seria diferente.  

Nesse sentido, a clínica é vista como psicologia aplicada, ou seja, como aplicação 

técnica das teorias psicológicas e, portanto, espera-se que o profissional de Psicologia, ao 

intervir, utilize as teorias e técnicas aprendidas, de modo a produzir transformações na pessoa 

que procura ajuda, ou seja, sofre intervenções que buscam modificá-la (Sá, 2002; Feijoo, 

2004). No entanto, a proposta do plantão baseado no pensamento heideggeriano caracteriza-

se como uma solicitude, o que, para Heidegger (1927/2005), significa um disponibilizar-se, 

um estar junto ao outro. O plantonista não aplica uma técnica na pessoa que sofre nem o 
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enquadra em uma teoria ou diagnóstico, mas acompanha-o em seu sofrimento, permitindo que 

esse se mostre. Desse modo, não cabia a mim naquele atendimento aliviar o sofrimento daquela 

mulher, e sim ajudá-la a refletir sobre ele, tematizá-lo, de maneira que ela pudesse apropriar-

se do sentido do seu sofrimento e ampliar suas possibilidades diante dele.  

 No quarto plantão que realizei na MEJC, assim que cheguei e me apresentei às pessoas 

que estavam no setor, senti que a minha presença foi vista como positiva: “Chegou a psicóloga 

para ajudar!”. As pessoas estavam bem preocupadas com a situação de uma das pacientes, 

principalmente as três acompanhantes e a mãe da paciente em questão. Essa mãe, de imediato, 

veio conversar comigo e ela, juntamente com as acompanhantes, começou a falar da situação. 

Contaram que ela estava revoltada, impaciente e pensando que iria morrer. Já estava internada 

há 8 dias e não conseguia expulsar o feto que já estava infeccionado. Ela tinha 4 meses de 

gestação e perdeu muito líquido e não apresenta chances de o bebê sobreviver e, por isso, 

induziram a expulsão. A seguir, trago o relato desse atendimento:   

(...) Logo depois a própria paciente chega na sala, eu me apresentei e ela me 

contou tudo que aconteceu e de fato mostrou-se muito revoltada, impaciente e 

negativa. Estava achando que não iria conseguir expulsar o feto e que acabaria 

morrendo de infecção. Tentei mostrar para ela que a compreendia, pois ela já 

estava nessa situação há muitos dias, mas que os sentimentos negativos, a revolta 

e a impaciência só atrapalhavam a expulsão e ela precisava tentar relaxar e 

acreditar. Nesse momento, sua mãe interveio e concordou comigo, mas ela 

levantou a voz com a mãe dizendo que o fato dela acreditar não iria fazê-la 

expulsar. Não insisti e fiquei em silêncio e esperei ela se acalmar. Um tempo 

depois a mãe disse que não estava se sentido bem e que iria a farmácia colocar 

crédito no celular para ligar pra casa e tentar conseguir um carro para vir pegá-

la. Nessa hora, P. se alterou novamente e ficou preocupada que a mãe saísse 

sozinha, pois ela é epilética e não havia tomando o remédio no dia anterior. Para 

a paciente se acalmar eu acompanhei sua mãe até uma farmácia e no caminho 

conversamos. (...). Quando voltamos à sala a paciente me agradeceu por ter 

acompanhado sua mãe e aproveitei o momento para dizer que a mãe dela estava 

bem, mas vê-la se entregando era muito difícil para ela. Depois dessa conversa 

ela pareceu se acalmar e se descontraiu mais. E ficamos conversando com as 

outras mulheres que estavam na sala sobre coisas triviais e o clima melhorou e 

ficou mais descontraído. Depois de um tempo P. falou que estava sentindo umas 

dores e que a barriga estava mexendo e eu e as outras mulheres falamos que isso 

era um bom sinal e quanto mais calma e relaxada era ficasse, seria melhor. 

Fiquei feliz de ter ajudado um pouco, deixei meu telefone caso ela precisasse, 

me despedi e elas agradeceram. (Diário de Bordo, 23/03/2013).  
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Esse plantão foi particularmente difícil, pois a paciente já havia perdido completamente 

as esperanças e não acreditava mais em nada que as pessoas lhe dissessem, o que não era para 

menos, pois ela já estava sofrendo há 8 dias, suportando a dor física e emocional nas condições 

precárias que a maternidade oferecia. Percebi que iniciei o plantão dizendo o que todos já 

haviam falado a ela, para ter calma e paciência, mas logo vi que não era esse o caminho. Ela 

precisava ser acolhida em seu sofrimento e, para tanto, mantive-me ao seu lado, sem falar nada, 

mas disponível ao que ela precisasse e foi o que aconteceu quando me ofereci para ajudar a 

sua mãe. Apesar de eu possuir todo um aparato de teorias e técnicas psicológicas para intervir 

naquele momento e algumas até foram utilizadas, somente quando eu decidi deixar as coisas 

acontecerem e me permiti ficar na abertura o plantão fluiu.  

Trazendo o olhar heideggeriano para o plantão, a técnica “disponibilizada” naquele 

momento, embora de maneira não tematizada, foi a téchne. Trata-se, conforme discutido, de 

um modo de desvelamento que se dá a partir das próprias coisas, é um deixar acontecer, ou 

seja, confia-se no fluxo dos acontecimentos ou do próprio fenômeno. Nesse caso, foi confiada 

à cliente, a partir da abertura propiciada pelo plantão, a busca dos seus próprios recursos para 

desfazer-se da crise naquele momento, uma vez que colocar o outro em contato com o seu 

sofrimento o mobiliza a buscar esses recursos. A psicologia clínica tradicional, alicerçada na 

técnica moderna, não confia no cliente, mas o desafia. O cliente passa a ser um recurso que, se 

devidamente explorado, pode voltar a ser produtivo (Feijoo, 2004). Ressalta-se que não há 

aqui um juízo de valor no sentido de desvalorizar a técnica instrumental ou as teorias 

psicológicas, mas somente de mostrar o desafio proposto pela forma de se fazer plantão à luz 

da perspectiva heideggeriana.      

 Ao longo desses primeiros plantões, apesar de reconhecer que essa escuta acolhia e 

ajudava as mulheres naquele momento de sofrimento, ainda estava me ambientando com 

aquele espaço e muitas coisas me incomodavam, o que restringia minha abertura e 
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disponibilidade para a escuta. Cautella (2012), ao relatar as experiências de plantonistas em 

hospital universitário, afirma que o plantão possui características que trazem desconforto e 

desamparo ao psicólogo, como a falta de um setting definido, a ausência de parâmetros bem 

estabelecidos e de um papel institucional claramente definido etc.  

Entre as situações que me incomodavam naquele espaço estavam: o entra e sai de 

pessoas na sala; o fato de o atendimento ser realizado na frente de todos; o não aprofundamento 

da escuta; a impotência diante daquele sofrimento. Esses incômodos e inquietações estão 

ilustrados no seguinte trecho do diário de bordo:  

Após o plantão, parei para refletir sobre como estava me sentido e estava me 

sentindo desconfortável em conversar num ambiente tão pequeno e com outras 

pessoas escutando, mas pensei que era o que tornava o plantão tão desafiador. 

Percebi que as mulheres estavam se sentindo à vontade para conversar, embora 

a escuta não aprofundasse muito. E fiquei me questionando se esse não 

aprofundamento não era por minha causa, pelo fato de não estar me sentindo à 

vontade para explorar mais, ou porque o tema era difícil e delicado e muitas 

vezes não sabia o que falar, me sentia impotente. Embora já tivesse experiência 

com o plantão, começar novamente era um desafio pra mim, ainda estava me 

ambientando. Diante desse desconforto me veio uma necessidade de estudar 

mais sobre aborto, perda e luto e percebi que era muito mais para tentar diminuir 

minha insegurança e dar uma resposta para aquelas mulheres. Mas eu sabia que 

a proposta do plantão era se abrir para a experiência e, nesse caso, 

principalmente para a minha e era difícil admitir que estava insegura. (Diário 

de Bordo, 14/03/2013).  

 

 Nesses primeiros plantões, ficou claro como eu ainda estava impregnada pelos moldes 

tradicionais da clínica, sendo muito difícil para mim publicizar a escuta. Era difícil me despir 

do papel de especialista e detentora do saber, cobrando-me a ter respostas e a aliviar o 

sofrimento daquelas mulheres. Todavia, ao narrar minha insegurança, compreendi que o que 

me faltava não era conhecimento; o que me faltava naquele momento era me abrir àquela 

experiência, me imbuir de uma atitude clínica.  

Rocha (2009) comenta que a especificidade do psicólogo não está nos seus aspectos 

formais, isto é, teóricos e técnicos, mas na forma de estar presente no trabalho, na relação com 

quem está sendo cuidado e que pressupõe acolhimento, escuta e abertura para a experiência. 
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No encontro do plantonista com o cliente, não estão envolvidas somente as dimensões teórica 

e técnica, mas também a sua singularidade e os seus saberes tácitos. O plantonista, portanto, 

respalda-se em si mesmo e, para isso, precisa estar seguro, precisa lidar com seus próprios 

afetos sem paralisar (Cautella, 2012).  

Trazendo para uma leitura heideggeriana, tanto o psicólogo quanto o cliente 

encontram-se numa disposição afetiva. O cliente sente-se desabrigado, perde a familiaridade 

com as coisas, fica desprotegido. O psicólogo inicialmente apresenta como disposição o medo 

de não saber o que vai encontrar, de não ajudar o cliente, de não saber o que fazer (Pompéia 

& Sapienza, 2011). No entanto, para que o psicólogo consiga sair da disposição do medo e 

abrir-se à experiência, ele precisa exercitar a atitude clínica/fenomenológica, qual seja, aceitar 

manter-se junto às coisas, pessoas e situações, tal como se apresentam.  

Essa atitude consiste em um esforço contínuo de aguardar serenamente na abertura ao 

sentido. Conforme discutido no tópico 2.3, a serenidade é uma atitude de desapego para com 

as coisas do mundo em que, a princípio, nenhuma possibilidade pode ser excluída ou 

supervalorizada. É um deixar acontecer e, no caso da clínica, é acompanhar o acontecer do 

outro, estando aberto para as possibilidades que se desvelam naquele encontro (Sá, 2002). A 

serenidade é uma atitude de dizer sim e não à técnica moderna, uma tentativa de manter aberta 

a reflexão, de modo que o homem não se torne escravo da técnica. Nesse sentido, enquanto a 

técnica implica um pensar que calcula, a serenidade demanda um pensar que medita, isto é, 

que reflete e questiona tudo aquilo que é tido como já dado, como natural.  

Como tratado anteriormente, em meio aos plantões, também estava atenta ao modo de 

funcionamento da instituição, tentando compreender o seu cotidiano e a sua cultura. Fui 

percebendo que o setor de curetagem, comparado a outros setores da maternidade, era calmo 

e não exigia dos profissionais muitos procedimentos técnicos. Eles recebiam as pacientes já 

com soro e muitas vezes já medicadas, então o trabalho deles se resumia a verificar a pressão 
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e a temperatura delas, ajudar as pacientes a levantar, a ir ao banheiro, fazer o registro no 

prontuário, solicitar os resultados dos exames de sangue, procurar o médico para dar a alta da 

paciente, encaminhá-las para o centro cirúrgico etc.  

Na verdade, observei que naquele setor eles lidavam com muitas demandas de cunho 

“emocional18”, já que as pacientes lá internadas estavam, em sua maioria, fragilizadas em 

virtude do aborto. Chegavam chorosas, muitas vezes cheias de dúvidas em relação ao seu 

estado de saúde, reclamavam muito da espera pelo procedimento da curetagem, da dor física 

e da fome, já que precisavam ficar em jejum para realizar a curetagem. A postura dos técnicos 

de enfermagem diante dessas demandas era naturalizar aquele sofrimento, com o seguinte 

discurso: “é assim mesmo”, “não tem vaga para todo mundo, tem que esperar”, “você pode ter 

outros filhos”. Eles pareciam querer calar o sofrimento dessas mulheres, não havendo abertura 

para acolher aquele sofrimento nem disponibilidade em explicar os motivos da longa espera, 

do abortamento, da dor física. Foi interessante observar que, em um ambiente permeado de 

tanto sofrimento, esse sentimento não era tolerado.  

De acordo com Adesse (2006), a formação do profissional de saúde não os capacita 

para lidar com situações que vão além da prática biomédica, como as que envolvem 

sentimentos ou questões sociais. No que se refere ao aborto, os profissionais apresentam uma 

grande dificuldade em refletir sobre a influência de suas convicções pessoais na sua conduta 

profissional e acabam expressando atitudes discriminatórias e negligentes, bem como 

naturalizando um sofrimento que poderia ser minimizado, como o referido acima.  

Podemos pensar que tal cultura se deve à forma como as ciências foram constituídas, 

marcadas pela racionalidade do pensamento cartesiano, e a Medicina não fugiu a essa regra, 

como anteriormente explicitado no capítulo II. Nessa acepção, a saúde é mediada por 

                                                 
18 Para a perspectiva fenomenológica, o homem é um ser-no-mundo e, portanto, não há uma separação entre físico 

e psíquico, pois essa separação é realizada pela tradição metafisica.  
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procedimentos técnicos, sendo a técnica que garante o controle sobre o corpo e sobre a doença. 

Diante desse modo de pensar, surge a incapacidade do homem contemporâneo de lidar com 

fenômenos que insistem em fugir desse controle, tais como a dor, a solidão, o envelhecimento 

e a morte (Santos & Sá, 2013). Esses fenômenos são muito presentes no ambiente hospitalar, 

mas em relação aos quais os profissionais de saúde não foram “treinados” para lidar.  

Retomando o pensamento de Heidegger sobre a técnica, ele afirma que o homem está 

em “fuga do pensamento” e que estamos pobres em pensamento, na medida em que, com o 

avanço da tecnologia, procura-se o caminho mais fácil e rápido para se obter um conhecimento, 

sendo com a mesma facilidade e rapidez tudo esquecido. Esse conhecimento é esquecido por 

não ser refletido, e sim calculado. Através da técnica, o homem acredita poder determinar e 

controlar tudo o que existe e, dessa forma, ele sabe lidar somente com aquilo que ele pode 

prever, com aquilo que ele pode utilizar uma técnica. Prevendo o domínio da técnica, o referido 

pensador comenta:  

Às vezes me pergunto de que maneira os jovens médicos, em seu envolvimento 

excessivo com o conhecimento profissional, podem se desprender da simples 

prática. Mas este caso não é isolado; a dificuldade se mostra em todo lugar. No 

futuro esta dificuldade deverá aumentar com o predomínio da técnica 

(Heidegger, 2009, p. 298). 

Lembro-me de uma situação do plantão que me afetou em relação a essa postura dos 

profissionais. A mãe de uma paciente solicitou minha escuta e relatou em tom revoltado tudo 

o que havia passado para que a sua filha fosse atendida, pois ela não aceitava nenhum tipo de 

descaso e estava sempre questionando e reclamando à equipe sobre a espera. A técnica de 

enfermagem que estava nesse dia reclamou bastante dessa acompanhante, trazendo-me 

algumas reflexões sobre a “lógica” predominante naquele ambiente:  

Quando a mãe e a filha saíram para tomar banho a técnica Beatriz chegou para 

mim e fez um comentário: “Oh família trabalhosa essa, né?!” e eu respondi: “E 
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é?”. (...). A técnica não perdeu a oportunidade de fazer comentários sobre essa 

mãe, dizendo que ela deu muito trabalho e que discutia com todo mundo. (...). 

Senti nos plantões até aqui realizados que uma pessoa que questiona e briga por 

seus direitos não é vista com bons olhos pela equipe. É como se as pessoas 

tivessem que aceitar resignadas o descaso com a saúde pública. Parece que os 

profissionais sabem que estão trabalhando em péssimas condições e que a 

assistência fica prejudicada, mas não aceitam que uma paciente reclame. As 

pacientes precisam agradecer que estão sendo atendidas, mesmo diante desse 

caos da saúde. Tipo entrar na lógica “dos males o menor”. Parece que eles estão 

ali para fazer o seu trabalho e ponto, não se implicam e nem questionam o 

sistema em que ele se dá. É mais fácil reclamar do paciente que reclama. (Diário 

de Bordo, 28/03/2013).  

 

 Podemos observar na situação acima ilustrada que os discursos e os afetos são 

silenciados no ambiente hospitalar, não havendo espaço para eles, somente para os 

procedimentos técnicos. Conforme dito anteriormente, tradicionalmente o modelo de saúde foi 

constituído para se preocupar com o corpo, já que é nele que a doença se manifesta. Em um 

dos plantões, uma das técnicas de enfermagem comenta a esse respeito:  

Ela falou da necessidade de ser realizado um trabalho psicológico com os 

funcionários da MEJC, pois, segundo ela, existem muitos conflitos e problemas 

relacionados à hierarquia (técnico de enfermagem, enfermeiro e médico). Ela 

afirmou não existir na MEJC um trabalho multiprofissional, disse que era cada 

um fazendo do seu jeito, não existe uma filosofia de trabalho e que a única 

preocupação é com o corpo (...). Falou também dos problemas do setor de 

curetagem e disse que alguns técnicos que estão lá há muito tempo maltratam e 

reclamam das pacientes, principalmente quando se trata de aborto provocado. 

Ela disse que não concorda com o aborto, mas separa o lado pessoal do 

profissional e tenta fazer o seu trabalho da melhor forma. Ela disse se sentir 

acuada quanto aos problemas vivenciados no setor e na própria MEJC porque 

quando ela reclama com as colegas, estas desdenham dela dizendo: “Você mal 

chegou e já quer mudar!”. E quando ela procura a direção, eles colocam as 

pessoas para se confrontarem e isso, segundo ela, só piora as coisas, pois eles 

não são capacitados para resolver conflitos. (Diário de Bordo, 10/04/2013). 

 

 Essa fala é de uma das poucas técnicas com a qual tive contato e que demonstrava 

bastante sensibilidade com o sofrimento das pacientes. Ela tinha paciência em explicar os 

procedimentos médicos que as mulheres iriam realizar, tirava suas dúvidas, buscava sempre 

diminuir o tempo de espera delas, solicitando os exames e dos médicos. Não percebi nela o 
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discurso lá presente de que as pacientes precisavam aceitar as condições a que eram 

submetidas.  

 Apesar dessa realidade, esforços vêm sendo realizados no intuito de amenizar tais 

falhas na formação do profissional de saúde, no sentido de desenraizar o modelo biomédico19. 

A política de humanização tem mobilizado as instituições acadêmicas para inserir disciplinas 

de cunho humanista mais voltadas para o cuidado em saúde, considerando que o foco da 

assistência, desde a criação do SUS, não é mais a doença, e sim a saúde em sua integralidade. 

A formação precisa expor os alunos aos aspectos relacionais e sociais, além dos procedimentos 

técnicos, para garantir o cuidado em saúde de forma integral. 

  Dada a constatação de que a principal demanda do setor não é por procedimentos 

técnicos, ouvi de muitos profissionais que eles não gostavam de estar ali, não se sentiam 

“úteis”, reclamavam da ociosidade e lá, comparado a outros setores, não havia muito o que 

aprender. Novamente, percebemos que a importância dada à doença e aos procedimentos 

técnicos realizados é maior do que a demanda das pacientes, compreendendo demanda não 

somente como a busca pela cura da enfermidade, mas como toda a repercussão que esta tem 

na vida da pessoa. Todavia, sabemos que se desvencilhar desse horizonte técnico é muito 

difícil para qualquer ser humano, especialmente para aqueles que têm na técnica instrumental 

o seu ofício. Quem sabe as mudanças que vêm ocorrendo no modelo de saúde abram a 

possibilidade de uma maior reflexão sobre esse ofício e ajudem os profissionais a dependerem 

menos do instrumental técnico.  

Ayres (2004) comenta que nem tudo que é importante para o bem-estar de um indivíduo 

ou comunidade pode ser de imediato transformado em conhecimento técnico. Além disso, o 

papel do profissional, ao assistir à saúde de uma pessoa, não se resume ao de um mero 

aplicador de conhecimentos, pois ele também exerce o papel de mediador na construção dos 

                                                 
19 A esse respeito, ver capítulo II, tópico 2.3.  
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caminhos para se alcançar esse bem-estar. Retomando a discussão do tópico 2.3, tratar com a 

saúde envolve lidar com a sabedoria prática, a qual está sufocada pela técnica, o que, segundo 

Gadamer (1983), implica, além do poder-fazer e da aplicação, escolha e decisão entre 

possibilidades, ou seja, envolve sempre o “ser” do homem. Nesse sentido, o profissional de 

saúde não está lidando com um objeto passivo sobre o qual ele aplica um conhecimento, mas 

com um homem imerso num horizonte histórico-social e que possui sentidos, valores, crenças 

e necessidades quanto a sua saúde. Daí a importância de que esse profissional esteja aberto 

para ouvir o paciente em suas crenças e necessidades e considerar em sua intervenção a 

sabedoria prática que emerge desse encontro.  

Cautella (2012) discute que, sendo o hospital pautado pela técnica, tudo o que não pode 

ser abarcado por ela é visto como deslocado e inadequado e, portanto, ouvir essas demandas 

seria colocar em risco e negligenciar o seu trabalho. Há uma crença entre os profissionais de 

saúde de que deixar-se afetar pelo outro compromete o seu trabalho, como se fosse possível 

evitar a afetação. Heidegger (1927/2005) afirma que, dada a condição de abertura do Dasein, 

este já se encontra no mundo sempre numa disposição afetiva e é a partir dessa disposição que 

o mundo se apresenta a ele e inspira o seu agir, daí a impossibilidade de os profissionais de 

saúde não se afetarem em seu cotidiano de trabalho; o que acontece é que a disposição em que 

eles se encontram é a da indiferença. Nessa disposição, o que prevalece é “a suposição de 

evidências, a naturalização dos sentidos e o nivelamento das diferenças, que também 

caracterizam a “ocupação” com as coisas do mundo” (Santos & Sá, 2013, p. 56).    

Em virtude dos poucos procedimentos técnicos, percebi uma grande rotatividade de 

profissionais no setor. Não parecia haver uma preocupação em colocar lá pessoas que se 

interessassem em trabalhar naquele espaço ou que tivessem experiência com essa demanda. 

Os profissionais são simplesmente remanejados sem nenhum aviso prévio, o que traz grande 

insatisfação, pelo que percebi e ouvi. Somente duas técnicas do setor pareciam ser fixas e notei 
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que são justamente as mais velhas, ou seja, já trabalham há muito anos e não têm a mesma 

“produtividade” para lidar com as demandas de outros setores, talvez por isso sejam enviadas 

para lá, um setor considerado mais tranquilo. Já os técnicos mais jovens sempre pedem para 

sair. Em um dos plantões, uma técnica desabafou comigo:  

Assim que cheguei na sala quem estava lá era o técnico Emanuel e logo depois 

chegou a enfermeira chefe do setor de enfermagem dizendo que outra técnica 

chamada Paula havia sido remanejada para lá. Me apresentei a ela e ela 

desabafou, disse que foi simplesmente mandada para lá. Notei que ela estava um 

pouco desnorteada sem saber o que fazer lá e como era a rotina. Ela estava na 

MEJC há 3 meses e ainda estava se ambientando no setor e de repente foi 

mandada para lá. Ela comentou que a hora lá não passava. Ela disse que estava 

acostumada com um setor mais dinâmico e na sala de expectação não tem muitos 

procedimentos a serem feitos, além de colocar o soro e colher sangue. (Diário 

de Bordo, 08/08/2013).  

 

 Considerei que a conversa com essas técnicas foi um plantão. Embora não tenha havido 

um pedido explícito por parte delas, ambas se sentiram à vontade para falar de situações que 

diziam respeito ao seu trabalho e à instituição e que as incomodavam. Era comum, quando eu 

estava lá, os técnicos comentarem comigo sobre algo que eles consideravam errado na 

instituição, na postura dos médicos ou de outros profissionais do próprio setor. Senti que minha 

presença mobilizava falas e afetações dos profissionais de saúde em relação ao seu cotidiano 

de trabalho. 

Segundo Nogueira-Martins (2003), os profissionais de saúde apresentam um sofrimento 

psíquico que é inerente ao trabalho no âmbito hospitalar, suportando em seu cotidiano a pressão 

e o estresse de socorrer e salvar vidas, além de lidarem constantemente com a dor e o 

sofrimento. Somam-se a isso a cobrança em prestar assistência de qualidade em péssimas 

condições de infraestrutura e as dificuldades nas relações interdisciplinares, tendo em vista a 

hegemonia do discurso médico e a extensa carga horária de trabalho. Tudo isso também 

contribui para o aparecimento de sentimentos de angústia, ansiedade e tensão, vistos nas faltas, 

no abandono ou na má realização do trabalho, como também na drogadição, no alcoolismo e 
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na ideação suicida dos profissionais de saúde. Nessa perspectiva, faz-se importante para os 

profissionais de saúde contar com um espaço para que possam falar dessas dificuldades 

inerentes ao trabalho e compreender que trabalhar com a saúde e com a vida também envolve 

se deparar com o fracasso, o sofrimento e a morte.  

 Além dos profissionais de saúde, o plantão mobilizou falas dos acompanhantes das 

pacientes, como ilustra este trecho do diário de bordo: 

Também observei nesse dia a situação das acompanhantes dessas mulheres; em 

muitos momentos as escutei reclamarem da demora no atendimento, da falta de 

conforto em passar uma noite numa cadeira, da preocupação com os afazeres de 

casa e do trabalho e acabei reconhecendo que nas conversas aparentemente 

informais com as mulheres e com a própria equipe de saúde também acontecia 

plantão, embora o pedido não tenha sido explícito. (Diário de Bordo, 

04/04/2013). 

 

Com os acompanhantes, nem sempre as conversas eram informais. Houve pedidos 

explícitos de escuta, assim como eu, ao perceber o estado de fragilidade destes, aproximava-

me e eles se abriam. De acordo com Cautella (2012), o ambiente hospitalar é voltado 

exclusivamente para a pessoa enferma, não contemplando, portanto, as necessidades dos 

acompanhantes, sendo estes meros coadjuvantes no cuidado oferecido. Embora o plantão na 

MEJC tenha sido pensado e justificado para as mulheres em processo de abortamento, eu sabia 

que encontraria naquele espaço diversas demandas, já que o plantão é uma prática cuja 

principal característica é a abertura, não podendo haver uma seleção da escuta, abrindo para 

quem dele precisasse.  

A plasticidade do plantão é tão grande que ele acontece mesmo não havendo o que se 

considera um atendimento psicológico tradicional, além das conversas informais:  

Nesse plantão, notei que eu acabava fazendo parte daquele espaço e quando 

percebi estava ajudando as mulheres a se levantar, a segurar o soro, a 

acompanhar ao banheiro, a chamar a técnica de enfermagem quando a mesma 

não estava na sala, orientações quanto ao procedimento da curetagem, entre 

outros. Percebi que realmente estava implicada e que a disponibilidade ali 

exigida não dizia respeito somente ao atendimento psicológico tradicional, mas 
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a qualquer demanda apresentada por aquelas mulheres, e isso é plantão! (Diário 

de Bordo, 04/04/2013).  

 

Depois de passada a insegurança inicial, fui me apropriando do ser plantonista naquele 

espaço, compreendendo e reconhecendo o que ali se apresentava como demanda. Fui me 

sentindo mais à vontade com a forma com que o plantão se dava na sala de expectação e, 

principalmente, passei a acreditar que a minha disponibilidade e escuta eram importantes para 

as pessoas naquele momento, pois se há uma coisa que aprendi como plantonista e como 

supervisora de plantão é que precisamos acreditar naquilo que estamos fazendo. Como o 

plantão nem sempre se apresenta como um atendimento psicológico propriamente dito, é muito 

fácil passar a desqualificar as demandas que se apresentam e aquelas que nem chegaram a se 

apresentar, como, por exemplo, o ajudar as mulheres nas necessidades descritas acima ou, 

como aconteceu algumas vezes, de chegar ao setor e não haver ninguém lá. Se eu não tivesse 

a vivência anterior do plantão, provavelmente acharia que não havia feito nada lá, como 

costumava ouvir a frustração de alunos, ao dizerem que não apareceu ninguém para atender.  

Morato (2009) afirma que o plantão psicológico é uma experiência radical, pois o 

plantão é o próprio plantonista e sua “ferramenta” é a sua própria disponibilidade em estar de 

plantão, e isso inclui o lidar com o inesperado, com o imprevisível. O que aparece como 

demanda ao plantão não está circunscrito no que tradicionalmente é demanda para a 

Psicologia, envolvendo, na verdade, tudo aquilo que o psicólogo presencia e que o afeta. Então, 

conversas informais, olhares, gestos, silêncios e não ditos fazem parte da ação clínica em 

situação, já que a ausência de um setting torna o plantão situacional, isto é, o fazer do 

plantonista reside no próprio encontro. Portanto, para que o plantão aconteça, não é necessária 

a existência de uma queixa ou demanda, bastando, como aponta a referida autora, o pro-curar 

por uma escuta.  
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Nesse sentido, uma das pro-curas que se apresentaram no plantão na MEJC era a 

constante necessidade de informação das mulheres a respeito do seu estado de saúde, dos 

procedimentos que iriam realizar e dos métodos contraceptivos. O que percebi é que ocorriam 

duas situações: nem sempre os médicos estavam disponíveis para explicar com um linguajar 

menos técnico o que havia acontecido com elas; e as próprias mulheres, talvez dado o estado 

de fragilidade em que se encontravam, não compreendiam o que o médico dizia e nem 

perguntavam, simplesmente aceitavam o que era dito. Então, quando as escutava, elas sempre 

me perguntavam o que havia acontecido com o seu bebê, qual havia sido o motivo do aborto, 

e, quando eu indagava se o médico não havia lhes explicado, algumas diziam que não e outras 

afirmavam não ter compreendido. Nessa hora, sentia-me numa posição complicada, pois não 

possuía o conhecimento médico necessário para dar essas informações, mas compreendi que 

elas se sentiam à vontade para tirar essas dúvidas comigo e procurei responder dentro do que 

eu sabia sobre o assunto, como também olhando o prontuário e conversando com os técnicos 

de enfermagem. Algumas passagens do diário ilustram essa questão: 

 

Hoje tinha somente uma mulher quando cheguei na sala de expectação, ela 

relatou que estava com suspeita de gravidez, mas não sabia dizer direito o que 

aconteceu com ela, disse que o médico não explicou nada direito para ela e ela 

pareceu não ter perguntado também. (Diário de Bordo, 16/05/2013). 

 

Quando cheguei na sala haviam 5 mulheres e, ao me apresentar, todas fizeram 

perguntas quanto ao aborto e sobre a possibilidade de engravidar novamente. 

(Diário de Bordo, 08/08/2013).  

 

Depois chegou uma jovem para fazer a curetagem e contou que já era o seu 3º 

aborto seguido. Estava bem abatida e triste e disse não saber o porquê de sempre 

perder os bebês. Orientei-a a marcar uma consulta no ambulatório da MEJC, 

pois lá tem especialistas que poderiam investigar as causas do aborto recorrente. 

Notei que essa informação não foi passada para ela. (Diário de Bordo, 

22/08/2013).  

 

Observei que elas tinham muita necessidade de perguntar sobre o procedimento 

da curetagem, sobre as causas do aborto e sobre quando iriam ser atendidas 

(...). Não é a primeira vez que percebo que elas me fazem muitas perguntas 

“técnicas”, não sei se comigo elas ficam mais à vontade ou se é falta de abertura 

das técnicas de enfermagem e dos médicos. (Diário de Bordo, 05/09/2013).   
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Diante dessa situação, tentava fazer a ponte delas com os profissionais de saúde, de 

modo que elas pudessem tirar suas dúvidas. Entretanto, com os médicos isso era bem 

complicado, tendo em vista que eles mal apareciam no setor e, quando apareciam, estavam 

sempre com muita pressa para pegar algum prontuário ou para dar alta a alguma paciente. Eles 

ficavam na urgência ou no centro cirúrgico e era nesses setores que eles tinham contato com 

as pacientes, inclusive era comum eles nem passarem na sala de expectação para dar alta, 

normalmente as técnicas de enfermagem iam pegar a alta com eles. Quando existiam dúvidas 

que eu não sabia como responder, sempre estimulava para que quando as pacientes 

encontrassem o médico elas perguntassem.  

A partir dessa demanda, revelou-se para mim que minha postura naquele espaço era 

bem diferente da postura dos profissionais de saúde, pois, enquanto estes mantinham o olhar 

sobre o corpo e a execução dos procedimentos técnicos, eu acolhia aquelas mulheres enquanto 

seres-no-mundo, isto é, o meu olhar levava em consideração tudo o que as constituía, como 

sua história de vida, seu contexto e o modo como lidavam com aquele momento de crise. A 

minha disponibilidade em acolher suas demandas para além do aborto parecia favorecer uma 

abertura para o diálogo e, talvez por isso, elas se sentissem mais à vontade para falar e 

perguntar. O cuidado que permeava esse ambiente, como discutido no capítulo II, era o 

cuidado indiferente e substitutivo. Havia uma naturalização do sofrimento das mulheres, um 

silenciamento dos seus discursos e, muitas vezes, uma imposição do saber por parte dos 

profissionais de saúde, restringindo, portanto, as possibilidades de diálogo. O cuidado 

disponibilizado por mim no plantão se aproxima do que Heidegger chama de cuidado 

antepositivo ou solicitude, o qual encaminha o outro para as suas possibilidades, liberta-o para 

o seu poder-ser. De acordo com Braga et al. (2013), o psicólogo no hospital lida com as 
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dimensões não contempladas pela técnica, isto é, o seu olhar é para a experiência. O psicólogo 

abre espaço para o discurso e compreensão da experiência.  

 Ainda em relação aos profissionais de saúde e sobre essa questão informativa, percebia 

que estes não aceitavam nem compreendiam “a falta de cuidado” com a saúde à qual algumas 

mulheres se submetiam, assim, suas informações eram permeadas de críticas e sermões. Não 

havia uma preocupação em tentar educar, desse modo, acabavam impondo um saber sem levar 

em consideração o contexto e a singularidade daquela paciente. Era comum aparecerem lá 

jovens entre 14 e 16 anos que haviam sofrido um aborto espontâneo e os técnicos aproveitavam 

para dizer que elas eram muito jovens e deveriam estudar e se prevenir, pois se tivessem se 

cuidado não estariam passando por todo aquele sofrimento. No entanto, a forma como isso era 

colocado para elas me parecia muito impositiva, uma vez que os técnicos não sabiam do 

contexto de vida dessas jovens ou de suas motivações pessoais, por exemplo, algumas dessas 

meninas já viviam como casadas e talvez planejassem engravidar.  

Novamente, podemos observar a presença do cuidado substitutivo quando o 

profissional de saúde tenta, de forma autoritária, colocar suas teorias e prescrições técnicas 

acima da experiência do outro. Ayres (2004) afirma que o cuidar nas práticas de saúde passa 

pelo privilegiamento do diálogo, isto é, pela abertura e interesse em ouvir o outro. Nessa 

perspectiva, a preocupação do autor é com a natureza da escuta, ou seja, com o que o 

profissional está aberto para escutar. Se a escuta do profissional de saúde parte unicamente de 

um horizonte instrumental/técnico, a fala do paciente em algumas situações poderá ser 

traduzida sempre como não adesão ao tratamento ou como descuido com a própria saúde, 

como aconteceu na situação acima ilustrada. No entanto, se o profissional se mostra aberto 

para compreender a experiência de saúde do outro, é possível redimensionar o cuidado 

oferecido, de modo que este não imponha a sua referência de saúde e possa construir junto 

com o paciente novas referências.  
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 Outra situação que frequentemente acontecia na maternidade era o presente clima de 

suspeita de que o aborto teria sido provocado, principalmente quando essas pacientes eram 

muito jovens, como as descritas anteriormente. Para os profissionais de saúde, havia um 

“perfil” de quem provocava um aborto, como, por exemplo, as mulheres mais jovens e que 

não aparentavam um grande sofrimento com a perda. Não percebi nenhuma mudança no 

tratamento dado a essas mulheres, mas havia sempre conversas paralelas acerca dessa 

possibilidade.  

Sobre essa questão, Zeferino e Furegato (2013) confirmam que o foco da atenção da 

enfermagem encontra-se no desempenho técnico, de modo que pouca atenção é dada a outras 

dimensões, tais como a psicossocial, assim, situações de vulnerabilidade social e violência 

acabam sendo negligenciadas pelos profissionais. Na atenção às situações de abortamento 

também falta sensibilidade por parte dos profissionais, cujos atendimentos, em sua maioria, 

são permeados por comentários humilhantes, questionamentos morais e insinuações (Adesse, 

2006). Diante dessa situação, vale ressaltar a importância de se reavaliar o cuidado que está 

sendo oferecido a essas mulheres, considerando que a enfermagem poderia e deveria ter um 

papel de grande relevância na atenção ao abortamento, inclusive podendo ajudar a minimizar 

os efeitos traumáticos decorrentes do aborto.   

 Ambas as situações descritas me levam a refletir que no mundo contemporâneo o olhar 

sobre as coisas e os outros é sempre taxativo, cristalizado, e naquele espaço da maternidade 

não seria muito diferente. Nesse sentido, a tentativa é de sempre colocar o outro num padrão 

de vida considerado ideal, restringindo, portanto, os espaços de manifestação da singularidade. 

No setor de curetagem, o cuidado disponibilizado às mulheres retirava delas a autonomia, as 

silenciava, impondo prescrições técnicas sobre como deveriam agir. Havia, portanto, uma 

substituição do cuidado, na medida em que se retirava dessas mulheres a responsabilidade de 

cuidarem de si. Promover um resgate desse cuidado de si exige de qualquer profissional que 
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lide com o ser humano proporcionando uma abertura para o diálogo, o qual envolve 

reciprocidade e troca e não imposição. 

 Na perspectiva fenomenológica, como discutido no capítulo II, o olhar não é sobre a 

doença, mas sobre o homem doente, nesse sentido, torna-se muito mais importante do que 

olhar para o corpo compreender como o outro vivencia sua doença, levando em consideração 

sua historicidade e singularidade. Boemer (2011), ao trazer o pensamento heideggeriano para 

a prática da enfermagem, comenta que esse profissional precisa despojar-se de uma postura 

técnica e acadêmica, abrindo-se para aproximar-se do outro, acolhendo-o e dialogando com 

ele. Araújo, Paz e Moreira (2012), ao discutirem sobre o cuidado em enfermagem na ótica 

gadameriana, também comentam a respeito da importância de ouvir e dialogar com o paciente 

sobre a forma como este conduz os cuidados com a sua saúde, afirmando: 

(...) não haverá diálogo quando apenas o profissional com seu conhecimento 

técnico-científico sobre a saúde e a doença conduz o encontro com o usuário. O 

enfermeiro que não permite que o outro coloque o seu projeto de vida e 

vislumbre seus modos íntimos de cuidado dificultará a terapêutica e o 

restabelecimento do equilíbrio de saúde (p. 206). 

Diante da escassez de espaços que promovam o diálogo e a expressão da singularidade, 

trago a seguir o relato de um plantão no qual acredito que a abertura ao diálogo se fez presente, 

tornando possível para a paciente retomar o seu cuidado.   

Me apresentei a Érica. Começamos a conversar, ela falou que tem duas filhas e 

que já havia feito um aborto e também já havia perdido espontaneamente outro. 

Relatou que provocou esse aborto usando o Cytotec. Segundo ela, não tinha 

condições de ter outro filho porque estava desempregada e acabou o namoro. 

Ela descobriu que seu namorado é bissexual e que tem mentido muito para ela. 

Ele é pai da filha mais nova dela e ela ainda gosta muito dele, mas está difícil 

viver com as mentiras dele, disse que estava deprimida. Percebi em seu relato o 

quanto ela estava fragilizada e como ela havia deixado de cuidar da sua própria 

vida, ela estava paralisada, abdicou de sua vida em prol de outra pessoa. Refleti 

junto com ela sobre essas questões e que só caberia a ela cuidar da sua vida. 

Depois de um tempo de conversa ela acabou revelando a sua maior motivação 

para o aborto, estava com muito medo de ter pegado AIDS, na verdade ela estava 
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apavorada! Disse que seu namorado mantinha relações sexuais com outras 

pessoas e ela não tinha coragem de fazer o exame. Discutimos e refletimos sobre 

os seus medos. Senti que esse atendimento foi realmente um plantão, pois saímos 

do plano da escuta e do apoio para um clareamento das reais demandas de 

Érica. Acredito que isso aconteceu pela abertura dela e pela minha, pois me senti 

mais à vontade por não ter mais ninguém na sala e assim consegui intervir mais 

e ter uma maior compreensão do sofrimento dela. Seu sofrimento estava além do 

aborto e dizia respeito a toda a sua história de vida. Nos despedimos e ela me 

agradeceu dizendo: “você tem o dom da escuta”. (Diário de Bordo, 29/05/2013).  

 

Fiquei verdadeiramente comovida nesse plantão, uma vez que acredito ter vivenciado 

na prática o que significa inclinar-se em direção ao sofrimento do outro, antepondo-me a essa 

mulher de modo a colocá-la novamente diante de suas possibilidades, as quais naquele 

momento estavam bem restritas. Testemunhar e tematizar as questões trazidas por ela 

permitiram uma retomada do sentido que havia se perdido no momento da crise. A esse 

respeito, Cautella (2012) afirma que “o plantão busca restituir a fluidez da existência, que foi 

interrompida pelo evento crítico” (p. 134).  

Voltando novamente o olhar para as pacientes em plantão, lembro como estava 

estampado em seus rostos o sofrimento frente ao aborto. Eram muitos os questionamentos 

sobre o sentido dessa experiência, eram muitos os sentimentos envolvidos e, ao estar ali 

inclinada, ouvindo esse sofrimento, pensava: “como acolher tamanha dor?”, “o que dizer para 

essas mulheres?”.   

Hoje havia 3 mulheres na sala de expectação e todas estavam lá em virtude de 

abortamento espontâneo. Ao me apresentar, uma delas começou a chorar e me 

aproximei dela. Ela estava bem fragilizada e sentindo muita dor. Contou que era 

seu segundo aborto recorrente e estava bem triste, pois achava que não poderia 

ter mais filhos. Ela já tem um filho de 9 anos e já vinha planejando outro. A outra 

paciente também estava numa situação parecida, aquele também era o seu 

segundo aborto seguido. Relatou que ainda não tem filhos e já tem 41 anos, o 

que pra ela traz muita preocupação e tristeza. Ao conversar comigo chorou e 

comentou que a pior coisa desse momento é quando os familiares chegam e 

dizem: “Você pode adotar”. Ela pareceu muita frustrada com toda essa 

situação. Depois de conversar com cada uma individualmente permaneci na sala 

e disse que ficaria ali à disposição caso precisassem, em um determinado 

momento começou uma conversa com todas juntas na qual elas tentavam 

compreender porque isso havia acontecido com elas que desejavam tanto um 

filho enquanto outras podiam ter e não queriam, abortavam ou abandonavam. 

(Diário de Bordo, 05/09/2013).  
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 O plantão no setor de curetagem revelou que o aborto em qualquer situação é uma 

experiência muito dolorosa para as mulheres, somando-se a isso vivenciar essa dor em um 

ambiente hospitalar, esperando horas e muitas vezes até dias para realizar o procedimento da 

curetagem. Em sua maioria, as mulheres estão sozinhas, longe de suas famílias, não tendo 

nenhum apoio nesse momento de vulnerabilidade, sendo algumas vezes tratadas no modo de 

cuidado indiferente pela equipe.  

Rebouças e Dutra (2012) afirmam que o aborto é um fenômeno frequente na vida de 

muitas mulheres e que inevitavelmente repercute em sua dimensão existencial, trazendo um 

grande sofrimento. Tal sofrimento pode ser compreendido levando em consideração o 

horizonte histórico no qual estamos inseridos, qual seja, o ser mulher se confunde com o ser 

mãe. Desse modo, o aborto significa para a mulher a perda da capacidade de exercer o seu 

papel de mulher e mãe, rompendo, portanto, com o seu horizonte histórico, com a sua 

facticidade. O aborto não é esperado socialmente, tendo em vista que a mulher é preparada 

para a gravidez, mas não para essa possibilidade.  

 No diário de bordo acima ilustrado, observamos a frustração daquelas mulheres em não 

conseguirem engravidar, de modo que o aborto representava uma quebra em seus projetos de 

vida. Na nossa sociedade, a mulher é solicitada a ter filhos e, portanto, falhar nesse intento traz 

sofrimento e culpa. Elas tinham muita dificuldade em compreender porque isso havia 

acontecido com elas, bem como demostravam angústia quanto à possibilidade de não poderem 

ter filhos e culpa devido ao aborto ter acontecido por alguma falta de cuidado da parte delas. 

Após ouvir essas mulheres, e em meio a esses sentimentos de angústia e culpa, falava para elas 

que infelizmente na maioria das situações o aborto era considerado uma fatalidade, já que nem 

sempre era possível se determinar uma causa específica para a sua ocorrência, sendo algo a 

que as mulheres estão sujeitas quando engravidam. O aborto somente é considerado um 

problema de ordem genética após o terceiro consecutivo.  
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 Para termos uma ideia, estima-se que entre 17 e 22% das gestações no mundo terminam 

em aborto espontâneo (García-Eguídanos et al., 2001). Estudos mostram que o aborto 

espontâneo é passível de acontecer até a 24ª semana de gestação, que suas causas são variáveis 

e que nem sempre se consegue definir uma específica. Quando sua ocorrência acontece no 

início da gravidez, é provável que tenha havido uma malformação do embrião e, nesse caso, o 

próprio corpo expulsa naturalmente. Se o aborto for tardio, as prováveis causas são 

malformações uterinas. O aborto espontâneo é considerado recorrente ou habitual quando 

ocorre três ou mais vezes sucessivas e, nesses casos, os casais são orientados a realizarem uma 

investigação para determinar se as causas são genéticas, anatômicas, infecciosas ou 

imunológicas, e assim serem encaminhados para algum tipo de tratamento. Em 50% dos casos 

de abortos recorrentes no primeiro trimestre da gravidez, as causas são de origem 

cromossômica (Caetano et al., 2006; Moraes et al., 2005; García-Eguídanos et al., 2001; 

Stirrat, 1990; Assunção & Tocci, 2003).  

Pensando a partir de um olhar fenomenológico, o aborto, assim como as doenças, 

catástrofes naturais, perdas, entre outros são situações às quais o ser humano está sujeito em 

sua vida e dizem respeito à nossa condição de vulnerabilidade e finitude, como também à 

inospitalidade do mundo. A condição de abertura do homem significa que o nosso existir está 

sempre em jogo, nada está decidido a priori, não há certezas sobre nós mesmos.  

Ao contrário do que se costuma pensar, vivemos num mundo de muitas incertezas e a 

tentativa humana de controlar e prever os fenômenos nos fez crer que estávamos salvos dessa 

vulnerabilidade. Essa forma de pensar faz um fenômeno de grande ocorrência como o aborto 

não ser esperado, o que traz grande sofrimento para as mulheres. Como nem sempre há uma 

explicação racional para a sua ocorrência, lida-se com o aborto tratando-o de modo simples e 

superficial, como por meio de comentários que ouvi durante o plantão: “Não chore não, você 

pode ter outros filhos”; “Você é muito nova ainda, tem toda uma vida pela frente”. É claro que 
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o sofrimento em virtude de uma perda é sempre inevitável, mas as formas de se lidar com este 

estão muito ligadas ao horizonte fático no qual o indivíduo se encontra, podendo muitas vezes 

intensificá-lo.  

Rebouças e Dutra (2011) comentam que o aborto, assim como a morte, não tem lugar 

na sociedade e o modo de agir diante desses fenômenos é negando ou fugindo. Comentários 

como os ilustrados acima, ao tentarem consolar as mulheres, acabam negando o fato ocorrido 

e não permitem que elas elaborem a perda sofrida. Feijoo (2011) aponta que as situações limite 

rompem os sentidos historicamente sedimentados e confrontam o ser com o vazio, o nada. 

Nesse momento, a angústia surge como um mobilizador existencial. Partindo, então, dessa 

perspectiva, compreendemos que o aborto, por ser uma situação limite na vida da mulher, abre 

a disposição da angústia e revela a inospitalidade de ser-no-mundo.  

A angústia é a única disposição afetiva capaz de retirar o Dasein da sua impessoalidade 

e de revelar a morte enquanto uma possibilidade. Em angústia, o Dasein rompe com a 

familiaridade cotidiana e vê-se desalojado, sem rumo, sem sentido. Passa a perceber que o 

mundo não o protege e que ele está entregue, lançado, sem nenhuma certeza ou garantia. A 

angústia revela ao Dasein a propriedade e impropriedade como possibilidades do seu ser.  

Para Heidegger (1927/2005), a morte é um fenômeno da vida, ou seja, ao existir, o 

Dasein já está lançado nessa possibilidade, todavia, no cotidiano impessoal, a possibilidade da 

morte não é pensada. O Dasein não se vê entregue a essa possibilidade irremissível e 

insuperável. O homem sabe que a morte é um fato, sabe que as pessoas morrem todos os dias, 

mas esse fato é cotidianamente negado, posto que é sempre a morte do outro. A própria morte 

é sempre vista como distante: “todos vamos morrer um dia”. Esse modo de lidar com a morte 

não possibilita a sua antecipação, isto é, não permite ao homem pensar na própria morte. A 

única forma de vislumbrar a possibilidade da morte é através da angústia. Nessa disposição, 

nossas certezas, crenças e valores passam a ruir e tomamos consciência da verdadeira condição 
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humana, qual seja, a liberdade, a finitude e o nada. Ao antecipar e elaborar a possibilidade da 

morte, o Dasein exerce o seu poder-ser mais próprio, isto é, rompe com as amarras do mundo 

público e impessoal, não agindo mais sob o domínio e a tutela dos outros, mas a partir de si 

mesmo, assumindo a sua singularidade.  

Acredito que a experiência do aborto, por romper com os projetos de vida dessas 

mulheres, suas certezas e crenças, pode ser uma oportunidade para que estas vejam que suas 

existências estão em jogo, que não são simplesmente dadas, ampliando, assim, o horizonte de 

sentido destas, nesse caso, o vislumbrar outras possibilidades para além do ser mãe. Todavia, 

nem sempre a angústia é vivenciada de forma autêntica, podendo ser sentida enquanto um 

temor, como, por exemplo, o temor de não poder ter filhos, de abortar novamente etc. Nesse 

modo, o que impera é uma tentativa de retomar o controle, de obter garantias contra a 

indeterminação, e como a Medicina não poderia garantir que essas mulheres não passassem 

por um aborto novamente, o discurso muito presente entre elas era o religioso, o qual era capaz 

de garantir o conforto e a explicação necessária para aquele sofrimento – “Foi porque Deus 

quis” –, como também era o que iria garantir a proteção para que isso não voltasse a acontecer 

– “Se Deus quiser eu vou conseguir engravidar novamente”. Lembrando que não há aqui um 

julgamento de valor, no sentido de que a angústia autêntica seria melhor que a angústia 

inautêntica. Ambas são possibilidades do Dasein, dada a sua condição de abertura em que o 

ser ora se encobre, ora se revela.  

Dessa feita, essa incidência leva-me a refletir que o aborto é sempre uma possibilidade 

na existência da mulher, embora culturalmente ele não seja visto dessa forma. A mulher é 

culturalmente preparada para engravidar e ter filhos, mas não para o aborto, o que torna a sua 

vivência mais dolorosa. O olhar cartesiano que constituiu a forma de pensar do homem 

ocidental o fez acreditar que estaria salvo de condições que são essencialmente humanas, 

afastando-nos, portanto, de viver frente a frente com elas, de encará-las. Tal afastamento 
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daquilo que é essencialmente humano tem favorecido o aparecimento de experiências 

aterradoras de sofrimento. Heidegger propõe que, ao invés de fugirmos do sofrimento, nos 

aproximarmos dele para ouvir o que ele tem a dizer. Para esse filósofo, a superação da dor não 

acontece desfazendo-se ou esquecendo-se dela, mas ao habitá-la.    

Nesse sentido, olhar o aborto como uma possibilidade na existência da mulher poderá 

ampliar as formas de lidar com esse sofrimento. Diante disso, faz-se de grande importância 

que os profissionais de saúde informem às mulheres que planejam engravidar tudo o que pode 

vir a acontecer durante a gestação, promovendo um diálogo aberto, de modo que ambos, 

profissional e paciente, sintam-se à vontade para falar.  

Dando continuidade ao meu relato, analisando as peculiaridades da própria prática do 

plantão e, ainda, as peculiaridades do local e do público atendido neste estudo, observei que 

ao longo de todo o período de plantão na MEJC eu estava sempre questionando minha postura 

e minhas intervenções. Sentia-me insegura e não sabia ao certo se de fato o que eu estava 

fazendo era plantão, se aquela escuta havia sido suficiente, enfim, meus sentimentos oscilavam 

entre duvidar e acreditar no plantão, conforme os seguintes trechos do diário de bordo: 

Durante o plantão questiono se direciono a escuta, pois quando me apresento 

nem sempre as mulheres solicitam a escuta e então sinto a necessidade de 

passar por cada uma e saber um pouco como elas estão e a situação delas, 

como foi o aborto, com quantos meses de gestação estavam, se a gravidez foi 

planejada, se têm outros filhos, se já passaram por outros abortos etc. Essa foi 

a forma que encontrei de criar uma abertura para a escuta e tenho notado que 

com algumas mulheres isso facilita para que elas abram os seus sentimentos, 

já com outras noto que a conversa não sai muito dessas perguntas, não flui e 

respeito isso. Também fico preocupada em não reproduzir o que a equipe passa 

para as mulheres, pois suas orientações são permeadas por julgamentos 

morais (...) (Diário de Bordo, 25/07/2013).  

 

Me senti bem no plantão de hoje, acredito que acolhi de alguma forma aquelas 

mulheres. Elas se sentiram à vontade para compartilhar coisas, sentimentos e 

tirar dúvidas. Ainda fico com o sentimento de que poderia fazer mais por elas, 

mas tenho tentado aceitar e acreditar que esse acolhimento já é muito 

importante, na verdade, isso é o próprio plantão. (Diário de Bordo, 

22/08/2013).  
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Tenho percebido que estou cada vez mais à vontade com o ambiente e a sua 

dinâmica, sinto que não estou preocupada em ser aquela psicóloga tradicional, 

isto é, que não se envolve e evita falar de si. Sinto que o ambiente e a própria 

dinâmica do plantão não pedem essa postura e sim abertura para se adequar 

às necessidades ali presentes. (Diário de Bordo, 24/09/2013). 

 

Os relatos mostram que essa angústia do ser plantonista acabou sendo mobilizadora 

para mim, impelindo-me a agir, a rever minhas posturas e intervenções e a dar um outro olhar 

para os atendimentos. Na verdade, esse constante questionamento faz parte do ser plantonista, 

é preciso sempre relembrar qual a proposta do plantão, visto que estamos inseridos num 

horizonte técnico e a nossa tendência é agir de acordo com ele, ou seja, mediados pelo controle, 

pela eficácia e pela resolutividade das coisas. Todavia, o plantão é mediado pela afetabilidade 

e exige abertura para a afetação e um cuidado de si para saber lidar com esses afetos, como 

mencionado anteriormente.  

 Então, diferentemente do papel tradicional do psicólogo, já que em um ambiente de 

urgência nem sempre esse profissional é solicitado pelo paciente, cabe a ele criar essa 

possibilidade, já que a emergência afetiva nem sempre é acolhida pela equipe. O plantonista 

não espera a demanda, mas vai até ela e mostra-se disponível, tendo em vista que muitas vezes 

o paciente não está em condições de buscá-lo ou nem ao certo sabe se de fato precisa de uma 

escuta psicológica (Cautella, 2012). Desse modo, apesar da insegurança, eu sabia que, 

enquanto plantonista, eu precisaria ousar20. Assim, aos poucos, considerando as peculiaridades 

do contexto em questão, fui encontrando formas de acessar essas mulheres, de me aproximar 

dos seus sofrimentos.  

Tais questionamentos levaram-me a refletir ao longo da pesquisa sobre a grande 

importância que o plantão tinha para essas mulheres, haja vista todo o estigma e interdição que 

a temática do aborto possui, afinal é um assunto considerado “proibido”, sendo, portanto, 

                                                 
20 Ousar no sentido de desprendimento do papel e da postura do psicólogo tradicional e criar formas de aproximar-

me do outro.  
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escassos os espaços para se falar sobre ele e pouca a abertura para o seu acolhimento. Ali, 

naquele momento, elas se sentiam à vontade para falar a respeito de seus medos, anseios, 

dúvidas, culpa, tristeza, como também de suas histórias de vida, as quais, em sua maioria, eram 

histórias de frágeis vínculos afetivos e de grande vulnerabilidade social, como mostram os 

relatos a seguir:  

Chegou uma mulher, eu me apresentei e ela foi logo dizendo que colocou os 

comprimidos para abortar e perguntou se seria presa. Conversei com ela e 

expliquei que isso não iria acontecer. Ela disse que colocou Cytotec porque 

teve trombose e disseram que se ela engravidasse ela poderia morrer e quando 

ela se viu grávida se desesperou. Ela contou que já tem três filhos e não quer 

ter mais, mas não usa anticoncepcional por causa da trombose. Eu e a técnica 

de enfermagem explicamos que ela teria a opção de usar o DIU ou fazer a 

laqueadura. Ela falou que preferia o DIU e a técnica marcou uma consulta 

para ela no ambulatório para que ela colocasse. Tentei conversar com ela para 

saber como ela estava se sentindo e ela disse que estava arrependida porque 

era uma criança, mas que ficou com muito medo de morrer. (Diário de Bordo, 

01/08/2013). 

 

Esse relato me fez pensar em quantas mulheres não deixam de buscar socorro após o 

abortamento ou postergam essa busca em virtude do medo, o que acaba por trazer 

complicações para a sua saúde ou até a sua morte. A literatura sobre aborto tem demonstrado 

o quanto é comum as mulheres adiarem a busca por ajuda por receio de serem denunciadas ou 

maltratadas pela equipe de saúde, fato que ocorre com frequência em muitas instituições 

hospitalares (Motta, 2005; Mariutti, Almeida & Panobianco, 2007; Aquino et al., 2012; 

Cacique, Junior & Osis, 2013). De acordo com Adesse (2006), no que se refere à assistência 

ao abortamento, é comum acontecerem práticas de má conduta, negligência, preconceito e 

abuso. Apesar do medo de ser denunciada, essa mulher buscou socorro e se sentiu à vontade 

para falar sobre o aborto para mim. Nesse momento, percebi que o plantão acolheu uma pessoa 

em situação de extrema vulnerabilidade. Tratava-se de uma mulher em estado de grande temor, 

que recebeu informações equivocadas quanto a sua saúde e as tomou como verdade. O plantão, 

então, ofereceu algo muito valioso para qualquer ser humano: o acesso à informação.  
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O plantão relatado a seguir acolheu outra situação de vulnerabilidade e refere-se a uma 

mulher que viveu uma relação conjugal conturbada e com indícios de violência. Ela narrou 

uma história sofrida e de muitos silêncios, mas que naquele momento foram rompidos.  

(...) Ela pareceu inicialmente calada e aos poucos foi se soltando. Sua irmã que 

estava acompanhando-a disse que ela chorou muito ontem, ela perdeu o bebê 

em casa e o viu, chegou a colocá-lo na mão. Ela disse que nunca tinha passado 

por isso, tem três filhos e nunca sentiu nada na gestação deles. Ela chorou um 

pouco e notei que estava tremendo, ela disse que era de nervoso. Aos poucos 

ela foi se abrindo e contou que estava separada do marido, ele havia se 

envolvido com drogas. Relatou que vem aguentando isso há alguns anos, mas 

chegou no seu limite quando ele tentou bater nela. Quando isso aconteceu ela 

chamou a polícia, mas quem a socorreu a tempo foram seus irmãos. Logo 

depois que seu marido saiu de casa ela descobriu que estava grávida. Não quis 

contar para ninguém, ficou constrangida em pedir ajuda à sua família, tendo 

em vista que eles já ajudavam os seus três filhos. Passou esse período da 

gestação sozinha e se perguntando como iria fazer com esse filho. Além disso, 

seu ex-marido ainda insistia em ligar para ela, o que a deixava muito nervosa. 

Segundo ela, no dia em que ela sofreu o aborto eles discutiram por telefone. 

Falei que realmente essa gravidez parecia ter sido bastante conturbada e que 

esse tipo de estresse poderia desencadear um aborto espontâneo. (...). Ela 

comentou que o tremor tinha passado e que estava se sentindo mais calma.  

 

 Como podemos ver, seu sofrimento estava além do aborto, uma vez que a gravidez veio 

logo após a separação, ou seja, num momento de grande fragilidade e instabilidade emocional 

e financeira. Ela contou da gravidez para a família apenas quando já estava em processo de 

abortamento. Senti que o plantão foi o lugar escolhido por ela para entregar sua história, 

entregar no sentido de dividir com alguém, de aliviar o peso da situação, e assim ela pôde se 

sentir mais calma. O papel do plantão é justamente este: um estar junto ao outro e poder 

encaminhar aquele sofrimento, isto é, conduzi-lo rumo a um sentido. O plantão é como se fosse 

uma “grande árvore” que oferece para aquele que viaja acolhimento, conforto e sombra para o 

seu repouso. Nesse momento de repouso, é possível voltar o olhar para si mesmo, apropriar-

se daquilo que lhe aflige e assim repensar o seu caminho pela vida (Nunes & Morato, 2013).     

 Lembro que alguns atendimentos foram particularmente difíceis, dado o grande 

sofrimento que aquelas mulheres apresentavam, como os casos de perdas gestacionais 
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avançadas, abortos recorrentes, malformações e o luto21 não elaborado, o que tornava aqueles 

momentos bastante dramáticos. Eu me via comovida durante os plantões, tamanha era a dor 

dessas mulheres, a qual se misturava com as dores das suas próprias histórias de vida, como 

podemos ver nestes relatos:  

(...) logo ela começou a chorar, disse que estava sendo muito difícil para ela e 

que era ruim ficar lembrando. Aos poucos fui conversando com ela e ela foi se 

abrindo, contou que estava com 5 meses de gestação e pegou uma infecção 

urinária bem forte e teve que ficar internada. Quando estava melhor voltou a 

trabalhar evitando o trabalho pesado (Ela é ASG), no entanto, sua gerente não 

aliviou e continuava exigindo que o trabalho fosse feito da mesma forma e foi 

quando ela passou mal e perdeu o bebê. Ela falava em tom de revolta sobre o 

que havia lhe acontecido e disse que pretende colocar a empresa na justiça. 

Falou um pouco mais da sua vida e contou que tende a guardar coisas ruins, 

tem dificuldade de colocar para fora. (Diário de Bordo, 17/10/2013). 

 

 Era visível o sofrimento dessa mulher, que, inicialmente, não demonstrou abertura para 

a escuta e parecia ter dificuldade em mostrar seus sentimentos. Respeitei o momento dela e 

atendi outras mulheres. Posteriormente, aproximei-me dela novamente, momento em que ela 

começou a chorar e contou sua história. Estava muito triste pela perda. Sua gestação já estava 

bastante avançada, o que tornava mais difícil ainda esse momento, considerando que o vínculo 

com o bebê já estava estabelecido. Além disso, a paciente relata o que poderíamos denominar 

de assédio moral no trabalho, contudo, por necessitar dele, acabou se submetendo às condições 

impostas. Ao longo dos plantões, fui percebendo que ali não estavam somente mulheres que 

haviam escolhido abortar ou que tinham perdido um filho, essa dor parecia ser apenas mais 

uma diante do seu contexto de vida. Para algumas, aquele filho significava um projeto de 

felicidade ante as dificuldades da vida e, para outras, significava a permanência numa vida que 

já era difícil.  

De modo geral, as mulheres que sofreram um aborto passam por um luto não 

autorizado. É uma dor negada pela sociedade, por não ser considerada uma morte real, 

                                                 
21 O luto é definido como uma reação ou estado experiencial diante de uma perda considerada significativa e que 

envolve uma série de emoções, experiências e mudanças na vida de uma pessoa. O luto não elaborado ou agudo 

refere-se à não aceitação da perda e à dificuldade em retornar as atividades cotidianas.  (Rangel, 2008). 
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minimizando-se assim o sofrimento da mulher. Carvalho e Meyer (2007) discutem que o luto 

por uma perda gestacional é uma situação complicada e delicada, por não ser o luto de uma 

pessoal real, mas do filho imaginado e sonhado pelos pais. Além disso, o aborto não implica 

somente a perda de um filho, mas também do exercício da maternidade, do papel de mulher e, 

muitas vezes, da sua autoestima. A interdição social e legal do aborto acaba por tornar sua 

vivência mais traumática e dolorosa, podendo levar a quadros de depressão e ansiedade. A 

mulher é desencorajada a falar de seus sentimentos e isso acontece desde a internação 

hospitalar até o contato com os familiares, complicando ainda mais o processo de luto. Os 

referidos autores afirmam que a rede de apoio à perda gestacional apresenta uma grande 

lacuna, pelo fato de tanto os familiares quanto os profissionais de saúde terem dificuldade em 

considerar o aborto como uma perda significativa.  

Nos plantões na MEJC, essa questão foi bastante observada, uma vez que tanto os 

técnicos de enfermagem do setor quanto os familiares que acompanhavam as mulheres 

evitavam falar do assunto. A postura era a de silenciá-las, como mencionado no início desta 

análise. No trecho do diário de bordo a seguir, trago o relato de uma mulher que estava 

vivenciando esse luto de forma intensa:  

Hoje quando cheguei haviam duas mulheres na sala de expectação. A técnica 

de enfermagem, Rosa, e a acompanhante de uma das pacientes já foram 

adiantando um dos casos. Contaram que a referida paciente estava com 6 

semanas de gestação e perdeu muito líquido amniótico. Tratava-se, portanto, 

de um aborto inevitável, já que sem líquido amniótico era muito difícil a 

criança sobreviver. Diante disso, a paciente deveria ser internada para colocar 

a medicação para expulsar o feto e posteriormente fazer a curetagem; no 

entanto, a mesma se recusava pelo fato de o bebê ainda estar vivo. Ela já havia 

sido alertada há uma semana de que teria que induzir o parto, pois ela corria 

risco de infecção, mas ela não fez por ter esperanças de que seu quadro 

mudasse. Um tempo depois, ela chegou na sala de expectação e conversei com 

ela. Ela havia acabado de colocar a medicação para a indução e contou que 

não queria ter colocado os comprimidos (Misoprostol) para expulsar, porque 

a criança ainda estava viva e ela só aceitou colocar porque já estava com 

infecção. Ela falou que queria muito essa criança, contou que iria começar a 

fazer um tratamento para engravidar, pois já vinha tentando há algum tempo e 

não conseguia, mas acabou acontecendo naturalmente. Relatou que tinha um 

filho de 19 anos e que ele foi assassinado há um ano e após a morte dele ela 
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entrou em depressão. Desde a perda desse filho ela quis muito engravidar 

novamente e disse que iria colocar o mesmo nome do filho falecido. Nesse 

momento, ficou claro pra mim que se tratava de uma mulher que não havia 

elaborado a morte do filho e também não estava aceitando perder aquele bebê. 

Ela estava se sentindo muito culpada por ter aceitado colocar os comprimidos, 

achava que estava provocando o aborto. Tentei explicar que esse era um aborto 

inevitável e que os comprimidos eram para induzir o parto. Ela parecia ter 

criado muitas expectativas em relação a esse bebê na tentativa de “substituir” 

o filho falecido. Diante disso, orientei-a a buscar acompanhamento psicológico 

para ressignificar essas perdas. Senti nesse plantão que essa mulher não estava 

bem e precisava de ajuda, fato este que foi confirmado por sua acompanhante, 

que contou alguns detalhes da vida da paciente e afirmou que ela era “muito 

complicada”. (Diário de Bordo, 19/11/13).  

 

 Lembro que esse plantão foi bastante intenso. Essa paciente tinha uma história bastante 

sofrida e via na chegada de um outro filho um novo sentido para a sua vida, mas infelizmente 

suas expectativas haviam sido frustradas. Ela estava inconformada com essa perda e se 

sentindo muito culpada por ter aceitado colocar os comprimidos. Segundo Assunção e Tocci 

(2003), a reação à perda está diretamente relacionada ao grau de investimento afetivo na 

gravidez e também envolve a perda de um conjunto de expectativas e projetos que havia no 

que concerne à criança que estava por vir, como foi o caso da referida paciente. Ela também 

falou sobre o falecimento do seu primeiro filho e se emocionou várias vezes durante o relato. 

Fazia um ano da morte dele, mas a sua dor ainda era muito presente. Percebi que o plantão foi 

muito importante para ela, já que foi lá que ela percebeu a necessidade de cuidar da sua saúde, 

de elaborar essas perdas e de encontrar novos sentidos. Apesar da sensação de impotência 

diante de tamanha dor, senti que o plantão cumpriu o seu objetivo, qual seja, o de visualizar as 

necessidades daquele que sofre e ao longo da escuta ir encaminhando, destinando aquele 

sofrimento rumo a outras possibilidades. Assim, ela acabou se abrindo para a possibilidade de 

realizar um acompanhamento psicoterápico.  

 O relato a seguir também mostra a dor de uma mulher que teve o sonho de ser mãe, o 

projeto de ter uma família, frustrado por três vezes e que durante o plantão percebeu que estava 

passando por um momento de muitas perdas em sua vida:  
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Depois de um tempo chegou outra mulher que estava com 5 meses de gestação 

e a princípio eu havia compreendido que ela estava lá somente para 

observação, pois ela falou que o bebê estava vivo e que ela estava perdendo 

líquido. Parecia não ter ficado claro para ela que ela estava perdendo o bebê. 

Quando me aproximei dela e falei que era psicóloga notei que ela segurou o 

choro, ofereci um lenço e ela derramou algumas lágrimas. Relatou que essa 

era a sua terceira gestação e o seu terceiro aborto, ela não conseguia ter filhos. 

Nessa hora notei que seria uma escuta delicada, pois se tratava de uma mulher 

que queria muito ter filhos e não conseguia. Contou que o primeiro ela perdeu 

logo no início da gestação, mas o segundo foi mais traumático, fazia 1 ano que 

havia perdido seu bebê, ela estava com 6 meses de gestação e perdeu muito 

líquido e o bebê estava com uma infecção, os médicos induziram o parto, mas 

o bebê não resistiu. E agora estava acontecendo a mesma coisa. Ao ouvir o seu 

relato senti que, apesar de o médico ter lhe explicado que dificilmente o bebê 

sobreviveria, ela demonstrou ter esperanças. Ela ficou preocupada se o 

remédio usado para induzir o parto era abortivo, mas ela disse que a médica 

havia explicado que não e eu confirmei. Conversamos bastante, tentei lhe 

oferecer apoio e a incentivei que procurasse o ambulatório da MEJC para fazer 

uma avaliação e tentar descobrir se ela tinha algum problema genético. Ela 

falou um pouco da sua vida e deu-se conta que ultimamente tem passado por 

muitas perdas. Senti que ela solicitou bastante a escuta e em muitos momentos 

permaneci calada, pois, diante daquele sofrimento, não havia muito o que falar, 

e durante o plantão com ela me percebi emocionada com a sua história em 

alguns momentos (Diário de Bordo, 07/11/2013).     

 

Esses relatos me trouxeram a reflexão de que lidar com a dor do outro é muito difícil, 

porque nos traz a sensação de impotência, palavra que não cabe no dicionário da modernidade. 

Vivemos na época em que tudo é possível, nada é infalível perante a técnica. Assim, por 

acreditarmos nessa infalibilidade, esquecemos das nossas condições existenciais: somos 

finitos, sofremos e vivemos num mundo inóspito. 

Li certa vez num livro sobre daseinsanalyse que o terapeuta, nessa perspectiva, precisa 

aprender a tolerar sofrimento, o que, no início da minha prática como psicóloga, me pareceu 

muito forte e pesado, afinal havia aprendido durante o curso que deveria ajudar o outro a não 

sofrer. Todavia, com a experiência, fui compreendendo melhor essa ideia e nos plantões isso 

ficou ainda mais claro. Como já comentado, vivemos num mundo onde não há espaço para a 

elaboração22 do sofrimento, onde são oferecidas soluções mágicas para os problemas e, assim, 

                                                 
22 Elaboração no sentido de “lida”, “trabalho com”.  
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as pessoas perdem o contato consigo mesmas e com o que lhes aflige. O plantão, partindo 

dessa perspectiva daseinsanalítica, oferece o espaço para que o outro retome esse contato e 

reflita sobre o seu sofrimento, por isso a importância de o psicólogo/plantonista não ser mais 

um a querer eliminar ou solucionar apressadamente os problemas dos outros, haja vista que o 

sofrimento tem muito a dizer sobre eles. Pompéia e Sapienza (2011) apontam a importância 

de dar ouvidos àquilo que nos incomoda, de modo que é preciso nos familiarizarmos com o 

nosso sofrimento.  

Acredito que o cuidado proporcionado pelo plantão psicológico conduz o sujeito a 

viver nessa inospitalidade e adiante das questões que no momento da urgência lhe parecem 

incontornáveis. Sua proposta não é eliminar o sofrimento do outro, tendo em vista que este faz 

parte da condição humana, mas ajudar a compreendê-lo, a apropriar-se dele, a dar um novo 

rumo e assim desfazer-se da sua incontornabilidade, tal como pude sentir e vivenciar nos 

plantões na MEJC.  

Outra temática importante que emergiu nos plantões na maternidade e que merece uma 

discussão foi a falta de autonomia das mulheres quanto ao planejamento familiar e ao exercício 

dos seus direitos reprodutivos. Muitas mulheres que atendi afirmaram que não desejavam ter 

mais filhos, por já considerarem que tinham em número suficiente, no entanto, acabavam tendo 

para agradar os maridos/companheiros. Algumas que haviam provocado o aborto o fizeram 

por pressão dos companheiros. Também era comum os parceiros culparem as mulheres pelo 

aborto espontâneo, o que aumentava ainda mais o seu sofrimento e o sentimento de culpa. Tais 

discursos demonstram a falta de negociação entre as mulheres e os seus parceiros e a submissão 

feminina no exercício de sua sexualidade e no planejamento familiar.  

Crizóstomo, Sobral e Nery (2004) revelam que grande parte das mulheres ao longo de 

suas vidas não consegue resistir às pressões do parceiro quanto a engravidar, interromper a 

gestação e realizar a ligação das trompas. A esse respeito, Moreira e Araújo (2004), em 
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pesquisa realizada em uma unidade de saúde com um grupo de mulheres, também relatam que 

as queixas do grupo se referiam às imposições sexuais dos parceiros, à falta de diálogo e ao 

monopólio das decisões quanto a evitar ou não ter filhos, o que demonstra a subalternidade 

feminina e a assimetria dos papéis sociais. Os plantões a seguir ilustram essa realidade: 

Fui conversar com a jovem que estava chorando, ela relatou que tinha 18 anos 

e estava chorando porque aconteceram muitas coisas. Contou que seu 

namorado ao saber da sua gravidez disse que não queria o bebê e pediu para 

ela tirar. Ele ficou pressionando e ela acabou fazendo o aborto, mas ele não 

ajudou em nada. Ela estava bem magoada e decepcionada com ele. Ela disse 

que não queria ter abortado, mas que foi obrigada. (...). Ela chorou bastante 

durante o plantão e percebi que sua tristeza maior foi a decepção com o 

namorado. (...). Ao sair da sala, vi a mãe dessa jovem e aproveitei para oferecer 

a minha escuta já que eu havia percebido que ela estava bastante nervosa, 

bastou eu tocar em seu braço que ela desabou. Contou que sua filha escondeu 

a gravidez e que teve uma crise de choro porque seu namorado a trocou por 

outra. A mãe viu essa crise e ela acabou contando que estava grávida, mas que 

não iria ter por não ter condições de criar e porque ele não queria. A mãe pediu 

para que ela não fizesse o aborto, mas ela fez escondida e só soube quando teve 

que levá-la ao hospital. A mãe estava muito triste com a filha, disse que dava 

conselho, mas ela não escutava. Sabia que esse namoro não daria certo porque 

esse rapaz já tinha um filho de 6 anos, mas não assumiu. (Diário de Bordo, 

23/01/2014).  

 

Depois que me apresentei, logo uma das mulheres começou a falar. Contou que 

seu marido a culpou pelo aborto e ela estava muito triste por isso. Ela disse 

que escorregou e alguns dias depois começou a sangrar. Seu marido disse que 

ela fez de propósito, disse que ela não queria. Ela falou que, apesar de não ter 

planejado a gravidez, ela queria muito essa criança porque este seria o 

primeiro filho com esse marido. Disse que estava muito triste com a acusação 

dele, mas que iria tentar engravidar novamente. (Diário de bordo, 12/06/13).  

 

Como podemos observar, é fato que, apesar da aquisição da mulher de maior espaço 

na sociedade e maior liberdade para exercer sua sexualidade, a igualdade de direitos e deveres 

entre os gêneros ainda não é uma realidade, principalmente no que se refere ao exercício dos 

direitos reprodutivos. O enraizamento dos papéis tradicionais de gênero torna a sociedade 

incoerente e contraditória por oferecer à mulher autonomia ao mesmo tempo que a retira, como 

afirmam Crizóstomo, Sobra e Nery (2004): 
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(...) a mesma sociedade, que abriu espaços para que a mulher se tornasse dona 

do seu corpo e de seu destino, não reconhece o direito à sexualidade plena, 

tornando-a responsável exclusiva pela reprodução humana e não lhes oferece 

acesso à informação sobre seus direitos e saúde reprodutiva (p. 414).  

Culturalmente, é papel da mulher evitar ou planejar uma gravidez, no entanto, isso não 

significa que a mulher possui autonomia nessa questão, ao contrário, o que ocorre é uma 

imposição social e cultural de exercer um determinado papel. Exemplificando essa questão, se 

a mulher engravida e o parceiro não quer, a culpa é dela por não ter tomado/usado nada para 

evitar, e quando o casal planeja ter filhos e a mulher perde o bebê, a culpa é dela por não 

conseguir levar a gravidez adiante; em ambas as situações, a mulher não exerceu o seu “papel”. 

Assim, recai na mulher toda a responsabilidade sobre o ato sexual e suas consequências. O 

homem dita suas preferências e isenta-se de qualquer responsabilidade, afinal de contas foi 

“ela quem cedeu”. Quando uma mulher provoca um aborto, quem sofre toda punição e estigma 

é ela. Ninguém lembra que por trás desse aborto havia um homem, havia uma relação da qual 

ninguém sabe nada a respeito, ou seja, não sabe se havia diálogo, se havia violência, se havia 

estabilidade, se havia amor, companheirismo, dependência emocional/financeira etc. Esse fato 

aconteceu com a jovem do plantão acima ilustrado, cujo companheiro já possui um histórico 

de negligências.  

Diante dessa realidade, cabe problematizarmos as influências do contexto social/ 

cultural e das questões de gênero na saúde reprodutiva da mulher, bem como a precariedade 

do sistema de saúde em acolher essa demanda de forma a garantir seus direitos reprodutivos. 

A partir da Conferência Internacional da ONU sobre os direitos humanos, em 1968, ficou 

reconhecido o direito de todos os indivíduos e casais de decidir sobre suas vidas reprodutivas 

e que os programas de planejamento familiar podem ajudar nesse exercício (BEMFAM, 1987).  
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No Brasil, o Ministério da Saúde desenvolveu o Manual Técnico de Assistência em 

Planejamento Familiar para orientar os profissionais de saúde a oferecerem as informações e 

os métodos necessários para a concepção e contracepção de homens e mulheres como parte 

das ações que compõem a assistência integral à saúde do SUS. De acordo com o Ministério da 

Saúde (2002), o planejamento familiar envolve três ações: atividades educativas, 

aconselhamento e atividades clínicas. As atividades educativas são de grande importância e 

não visam somente à informação dos métodos contraceptivos, mas também à reflexão e 

discussão da saúde da mulher, da sexualidade e do diálogo com o seu parceiro. Todavia, na 

prática, tais ações, quando muito, restringem-se somente à orientação quanto ao uso dos 

contraceptivos, tendo em vista a falta destes nas unidades básicas, a dificuldade em conseguir 

consultas e a falta de profissionais para exercer tais atividades.  

 Foi possível observar na MEJC essa falha na assistência. Após a curetagem, as 

mulheres eram consultadas sobre qual contraceptivo elas preferiam usar e, ao receberem a alta 

hospitalar, o médico entregava a receita. Eram poucos os médicos que apareciam na sala de 

expectação para dar a alta e explicar a respeito do uso do contraceptivo receitado; na maioria 

das vezes, eram os técnicos que iam pegar a alta e explicar sobre o uso do contraceptivo. Não 

havia um encaminhamento para nenhum programa de planejamento familiar e o hospital não 

disponibilizava contraceptivo para uso imediato. Muitas mulheres com histórias de abortos 

espontâneos repetidos não eram informadas sobre as possibilidades de tratamento, apenas eram 

orientadas informalmente pelos técnicos de enfermagem. Algumas mulheres não desejavam 

ter mais filhos e queriam fazer a ligadura das trompas. A informação a respeito desse 

procedimento também era passada de maneira informal pelos técnicos, não havendo um 

encaminhamento por escrito. Em alguns casos mais graves, a equipe se mobilizava para deixar 

agendada essa cirurgia. Na MEJC, funciona um ambulatório que oferece consultas clínicas, 

exames e tratamentos, inclusive para infertilidade, mas não parecia haver uma parceria direta 
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do setor de curetagem com o ambulatório. Assim, em alguns casos, as mulheres eram 

orientadas a procurar o ambulatório e a agendar uma consulta, não havendo também um 

encaminhamento formal.  

 A norma técnica de atenção humanizada ao abortamento é clara ao orientar no que 

concerne à necessidade de planejamento reprodutivo pós-abortamento. Informa que nos casos 

de aborto por repetição a mulher deve proteger-se de uma nova gravidez e ser encaminhada 

para serviços especializados que ajudem no seu diagnóstico e tratamento do problema. No 

abortamento provocado, a contracepção deve ser adotada de forma imediata para diminuir os 

riscos de outra gravidez indesejada e, consequentemente, de um novo aborto. Os métodos 

contraceptivos devem estar disponíveis no local onde a mulher em situação de abortamento 

foi atendida e seu uso deve ser iniciado, caso elas queiram e aceitem utilizá-los, antes da alta 

hospitalar. De acordo com a norma, “o atendimento da mulher com complicações de 

abortamento só será completo se acompanhado de orientação sobre anticoncepção e oferta de 

métodos no pós-abortamento imediato” (Ministério da Saúde, 2011, p. 41).  

 Diante dessas dificuldades impostas pelo próprio sistema de saúde, agregado a um 

contexto de vulnerabilidade social e desigualdade de gênero, limita-se a autonomia da mulher 

no exercício dos seus direitos reprodutivos. Dificilmente, uma mulher nesse contexto 

conseguirá escolher livremente os métodos que melhor lhe convêm e decidir de maneira 

consciente e informada o controle de sua vida reprodutiva. Não é à toa que os índices de 

gravidez indesejada, prole numerosa e abortos nas classes menos favorecidas continuam altos. 

Faz-se necessário contextualizar as ações em planejamento familiar, incluir os homens e 

ampliar as formas de acesso aos serviços de saúde e aos métodos contraceptivos para mudar o 

quadro atual da saúde reprodutiva da mulher, de modo a diminuir as penalizações, que em sua 

grande maioria recaem sobre ela.  
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A experiência de plantão na MEJC trouxe à tona essa realidade sobre a precariedade 

do sistema de saúde e as falhas na assistência. A maternidade não apresentou as condições 

necessárias para prestar atendimento de qualidade a todas as demandas recebidas e acabou 

postergando procedimentos que deveriam ser realizados com urgência. Nos casos de aborto, 

era longa a lista de falhas e de infraestrutura básica para atender as mulheres em suas 

necessidades e cumprir com as predisposições da norma técnica de atenção ao abortamento, o 

que contribuiu para aumentar o sofrimento dessas mulheres, conforme podemos ver em 

algumas narrativas:  

Fui solicitada por uma mulher que estava passando por seu 3º aborto 

consecutivo. Ela contou que já tem 4 filhos, mas ainda queria ter mais, estava 

triste com a perda e acreditava que não conseguia segurar mais filho e em 

virtude disso iria parar de tentar. Ela estava aguardando a curetagem desde 

ontem pela manhã e comentou que foi muito mal atendida por um médico que 

não quis fazer a ultrassonografia dela e ela estava sangrando muito. A técnica 

explicou que a MEJC não possui ultrassonografista de urgência, somente um 

residente que se disponibiliza em alguns horários para realizar esse exame. 

(Diário de bordo, 01/10/2013).  

 

A sala estava bem cheia porque além das pacientes havia 4 acompanhantes e 

senti que o plantão foi para elas. Cada uma falou um pouco da situação das 

suas parentes, reclamou da assistência prestada e da longa espera pelos 

exames e pela curetagem. Reclamaram que algumas mulheres acabavam 

abortando pela falta de ultrassonografia, muitas vezes elas esperavam um dia 

inteiro por uma. (Diário de bordo, 24/10/2013).  

 

Hoje presenciei a falta de informação no prontuário da paciente e essa não era 

a primeira vez. A médica chegou na sala e pediu para colher o sangue de uma 

das pacientes, mas a paciente informou que já havia colhido sangue no dia 

anterior. A médica reclamou com a técnica pela falta dessa informação no 

prontuário e disse a paciente que ela precisaria aguardar o resultado desse 

exame para fazer a curetagem. Pensei que essa era uma situação na qual a 

mulher é sempre a maior prejudicada e acaba sofrendo mais. Essa paciente 

estava aguardando, além do exame de sangue, uma ultrassonografia e somente 

depois iria poder realizar a curetagem. Ela estava bem impaciente e 

reclamando bastante, mas a técnica desse dia era bem atenciosa e estava 

fazendo de tudo para que a paciente não esperasse tanto. (Diário de bordo, 

05/11/2013).  

 

 O plantão também serviu para acolher as demandas de sofrimento que surgiam em 

virtude da precariedade da assistência, recebendo, assim, as reclamações e indignações da 
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realidade vivenciada e orientando nas situações que feriam os direitos das mulheres de acesso 

à saúde. Além disso, foi interessante observar que, enquanto plantonista, eu também me 

encontrava numa situação de espera: espera pela urgência, pelo atendimento, pelos 

acontecimentos e, de maneira quase que natural, fui impelida pela minha espera a movimentar-

me de alguma forma. Então, após ouvir as mulheres e enquanto aguardava outras, tentava 

conversar sobre assuntos cotidianos ou sobre o que estava passando na TV, com o intuito de 

ajudar a passar o tempo e tentando tirar o foco da espera e da dor ali vivenciada pelas mulheres. 

Assim, alguns plantões acabaram virando uma espécie de roda de conversa. Lembro que no 

horário do plantão estava sempre passando na TV o programa de Fátima Bernardes e algumas 

das nossas conversas giravam em torno das temáticas abordadas por ele, tais como 

homossexualidade, educação dos filhos, saúde, beleza etc. Alguns técnicos mais sensíveis 

também ajudavam nesse aspecto e até puxavam alguns assuntos.  

 Ainda a respeito da precariedade da assistência oferecida às mulheres em processo de 

abortamento, trago os últimos plantões realizados na MEJC, os quais, para mim, mostraram 

claramente a realidade do nosso sistema de saúde e como é tratada a situação do aborto, 

fechando também as sensações dessa experiência de atendimento:  

Nesse dia, quando cheguei na sala de expectação havia homens quebrando a 

sala toda, já faz algum tempo que a maternidade está em reforma e o barulho 

é irritante. Percebi então que o setor foi transferido. Fui na urgência e me 

informaram que o setor estava no primeiro andar próximo ao centro cirúrgico. 

Assim que subi fiquei impactada com o que vi, o corredor estava lotado de 

leitos. Eram mulheres em macas ou em cadeiras com os seus bebês ao longo 

do corredor, seus nomes ficavam fixados nas paredes com esparadrapo. 

Encontrei a sala e não havia nenhuma paciente, me apresentei à técnica que 

estava nesse dia e ela falou que havia duas pacientes no centro cirúrgico e 

ambas foram abortamento. Fiquei aguardando e a técnica deu uma saída para 

tomar café, percebi que a sala era muito ruim, não tinha ar condicionado, era 

bem quente e o ventilador estava quebrado. Não haviam instalado a TV e nem 

o computador. Olhando o birô vi uma apostila e me aproximei para ver e era a 

norma técnica de atenção ao abortamento. Fiquei surpresa e feliz em saber que 

aquele documento estava ali, nele estava escrito: “da BEMFAM para o setor 

de expectação”. Depois que li o que estava escrito, pensei: “um documento 

desses precisou ser mandando por uma ONG! A maternidade não deveria 

capacitar os profissionais de saúde sobre esta norma?!”. Quando a técnica 
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voltou, perguntei se ela conhecia essa norma e ela disse que não, inclusive 

comentou que estava bem escondida e ela colocou num lugar mais visível para 

os outros técnicos verem e disse que iria ler. Um tempo depois chegou uma 

pessoa dizendo que iria colocar o ar condicionado e pediu para afastar os 

móveis porque iria quebrar uma parede. Eu e a técnica ficamos surpresas com 

a situação e preocupadas com as pacientes que iriam descer e com os bebês no 

corredor. Ajudei a técnica a afastar as coisas e quando as pacientes chegaram 

as acomodamos em cadeiras no corredor (...). Saí desse plantão impactada com 

a situação das mulheres no corredor e com o sentimento de impotência. (Diário 

de bordo, 20/02/2014).  

 

Subi para a sala de expectação e esta havia mudado novamente de lugar. Na 

sala que haviam colocado o ar condicionado estava funcionando outro setor e 

na sala vizinha é que se encontrava a sala de expectação. Percebi que a sala 

era tão precária quanto a outra, estava sem ar condicionado e com um 

ventilador que mal funcionava, só haviam instalado a TV. Falei com a técnica 

de enfermagem, uma senhora que já havia conhecido em outro plantão. Ela 

disse que tinha duas mulheres, uma que já estava de alta e outra que ainda iria 

fazer a curetagem. Me apresentei à jovem que estava de alta, ela tinha 19 anos 

e falou que naquele momento estava bem, mas que havia sofrido muito. Estava 

internada desde terça em virtude de um aborto infectado, contou que estava 

com 4 meses de gestação e descobriu ao fazer uma ultra que o bebê havia 

falecido já há alguns dias (...). Depois me aproximei para conversar com a 

outra paciente, ela disse que de uma forma geral ela estava bem, mas falou que 

passar por um aborto já não é fácil e nas condições em que a assistência foi 

dada ela se sentiu desrespeitada. Disse que foi muito mal atendida pelo médico 

da urgência. Segundo ela, ele insinuou que ela havia provocado o aborto, 

perguntou de forma pejorativa o que ela tinha usado para colocar “o menino 

pra fora”. Ela acredita que ele a julgou por ser jovem e por ter tatuagens. 

Também disse ter sentido uma total falta de privacidade por ter sido examinada 

por várias pessoas. Ela estava disposta a fazer reclamações formais à direção 

do hospital sobre esse médico. Quanto ao aborto, ela disse não ter tido tempo 

de processar, pois havia descoberto a gravidez há poucos dias e quando foi ao 

médico já estava abortando em virtude de uma infecção. Pela primeira vez, vi 

uma mulher reclamar das condições do atendimento e de tudo a que ela foi 

imposta. Sempre ouvi reclamações das mulheres, mas as reclamações 

dificilmente saíam daquele espaço, nada mais forte. Essa paciente parecia ser 

bem esclarecida e não é usuária do sistema público, mas naquele momento 

estava sem plano de saúde e ficou indignada com o que passou. Percebi que as 

usuárias do sistema público parecem estar acostumadas com essa 

precariedade e esse tipo de tratamento. (...). Um tempo depois, fui conversar 

com a técnica de enfermagem sobre a mudança do setor e ela disse em tom 

revoltado que eles não sabem o que querem e ela achava um absurdo essa 

reforma acontecer com o hospital funcionando e os bebês e as mulheres sendo 

expostos a poeira e barulho. (...). Nesse dia, apareceu uma jovem que trabalha 

na maternidade e foi realizar com as pacientes uma espécie de pesquisa de 

“satisfação”. Ela perguntou às pacientes o que elas achavam da estrutura 

(leitos e banheiros) e do atendimento. Todas foram unânimes em dizer que não 

era bom e que não indicaria a nenhuma familiar. Falaram bem do atendimento 

da equipe, mas mal da estrutura. (...). Termino o plantão com duas sensações, 
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uma de dever cumprido enquanto pesquisadora, por ter colhido bastante 

material e saber que esse material é riquíssimo. A outra é de culpa por saber 

da importância da escuta naquele espaço e não poder dar continuidade, e 

também por achar que poderia ter feito mais e melhor. Em muitos momentos, 

foi difícil ir à maternidade e constatar a sua dura realidade, como também lidar 

com as demandas ali presentes. Além disso, havia o cansaço em conciliar o 

plantão com as outras atividades que exercia. Apesar da sensação de culpa, 

saía dos plantões com uma sensação muito boa e não era somente por ter 

ajudado aquelas mulheres, mas eu me sentia mais “rica”, era muito 

interessante conhecer pessoas e entrar em contato com suas histórias. (Diário 

de bordo, 27/02/2014).    

 

Nesses dois últimos plantões, fiquei impactada com a realidade da maternidade e mais 

ainda em comprovar o descaso com o setor e com as mulheres que abortam. As constantes 

mudanças do setor e o descuido com a sua estrutura mostram de fato qual o lugar da situação 

do abortamento na assistência. Além disso, tive a constatação de que a norma técnica de 

atenção ao abortamento não passava de um mero “entulho” e que poucos profissionais sabiam 

da sua existência. Não sou tão ingênua e compreendo que o fato de um hospital trabalhar com 

um número de demandas acima da sua capacidade é exigir dos profissionais a “escolha de 

Sofia”. Sei, então, que diante disso algumas demandas são priorizadas em prol de outras.  

Na verdade, desde a implantação e implementação do SUS, evidenciam-se, ao contrário 

da ideia proposta na sua criação, a precariedade no atendimento e o descaso com os serviços 

de saúde, faltando, costumeiramente, recursos materiais e humanos. O sucateamento das 

unidades básicas impede a assistência primária em saúde, superlotando os hospitais que 

precisam atender tanto os serviços de atenção básica quanto os de alta complexidade, forçando 

os profissionais de saúde a trabalharem em péssimas condições, sendo, assim, obrigados a 

negligenciar algumas demandas e a própria atenção e acolhimento tão necessários à assistência 

integral à saúde. De acordo com Hartz e Contandriopoulos (2004), para que ocorra a 

integralidade na saúde, é necessária a integração dos serviços por meio das redes assistenciais. 

Tais redes referem-se à parceria dos diversos gestores de saúde, profissionais e comunidade 

no sentido de cooperarem e coordenarem as ações de saúde em conjunto, considerando que 
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nenhum dos níveis da assistência detém sozinho os recursos necessários para a resolução dos 

problemas de saúde.  

Alves et al. (2014), em estudo realizado em algumas maternidades do Nordeste 

brasileiro, constataram que essas instituições apresentam problemas relativos à infraestrutura 

e ao modelo de atenção e que faltam indicadores para avaliar essa estrutura e os serviços 

oferecidos, como também a pactuação dos profissionais e gestores na consecução dessa 

avaliação e da implementação das normas técnicas e protocolos de saúde. No caso do aborto, 

a referida pesquisa mostrou carências na continuidade do cuidado, tais como: acesso à 

informação; insumos para o planejamento reprodutivo; marcação de consultas; cuidados pós-

alta; e risco de nova gravidez. Conforme os autores, existem duas graves barreiras para a 

execução dos projetos de prevenção do aborto inseguro, que são a já referida falta de 

infraestrutura e a complexidade do tema ao envolver aspectos legais, religiosos e éticos.  

A polêmica relacionada ao aborto pode ser vista nos constantes avanços e retrocessos 

dos projetos de lei no Congresso Nacional e na Suprema Corte. Um dos principais entraves 

para a descriminalização do aborto no Brasil são os valores cristãos, embora o Estado seja 

considerado laico. O argumento dos grupos religiosos é que a vida se inicia no momento da 

concepção e o aborto, portanto, fere o direito à vida. A bancada religiosa no congresso, além 

de se posicionar contra a descriminalização do aborto, ainda busca vetar as concessões ao 

aborto já presentes na legislação, como nos casos de estupro, risco de morte para a mulher e, 

mais recentemente, os casos de anencefalia, o que explica os constantes retrocessos. Em 

contrapartida, os grupos feministas afirmam que o aborto é um grave problema de saúde 

pública, ao ser responsável por um grande número de mortes maternas, e que a criminalização 

não impede a sua ocorrência, além de ferir os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. 

Todavia, o peso dos argumentos morais e religiosos e a força da bancada no congresso que 
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busca manter a criminalização do aborto têm mantido parado o projeto de lei para a 

descriminalização e legalização do aborto.  

Sobre essa questão, Miguel (2012) revela que falta considerar o aborto enquanto uma 

questão política. Até o momento, o aborto é visto como uma questão moral e religiosa, o que 

dá munição para que os grupos religiosos defendam essa causa a partir dos dogmas cristãos e 

de valores arraigados cultural e socialmente. Para esse autor, o aborto é uma questão política 

por envolver o acesso a um direito. Nesse caso, o direito das mulheres à autonomia e à 

liberdade de decidir sobre o próprio corpo. A discussão precisa ser retirada da moralidade e 

vista como o acesso da mulher a um direito, como o autor comenta:  

A questão central, então, é como ressituar o problema, retirando-o de seu 

enquadramento moral, e como mobilizar politicamente, de uma forma que seja 

sensível aos funcionários públicos e às lideranças, a defesa do direito ao aborto 

como direito vinculado à autonomia individual e à laicidade do Estado, 

necessária para o exercício da democracia (Miguel, 2012, p. 668). 

Dada a complexidade dos problemas da saúde pública no Brasil e da questão do aborto, 

sabemos que não existem soluções fáceis e rápidas e que lidar com tal realidade envolve uma 

ampla mobilização e sensibilização dos diversos setores da sociedade para que, de fato, a saúde 

seja um direito de todos e para que a mulher realmente exerça livremente sua vida sexual e 

reprodutiva sem as exigências e penalizações que lhe foram historicamente perpetradas.  

Nesse sentido, cabe problematizar quais as repercussões dessas questões no ser mulher, 

isto é, que condições de morada o mundo contemporâneo tem oferecido à mulher. A começar 

por um horizonte histórico no qual a mulher tem papéis bem delimitados, ou seja, onde é ditado 

quem ela deve ser. Um horizonte técnico que exige cada vez mais dessa mulher, ao determinar 

o que e como ela deve fazer para ser boa mãe, esposa e profissional. Dentro desse horizonte, 

temos o lugar que é dado ao aborto, bem como às formas de se “acolher” esse fenômeno na 
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sociedade e no campo da saúde, que pode ser interpretado como um não lugar. Portanto, se 

não há lugar, também não há acolhimento ou atenção.  

Considerando essas repercussões existenciais, históricas e sociais, apelo para a 

necessidade de atenção às mulheres em situação de abortamento. Atenção em seu sentido 

original, do latim Attention: prestar atenção a, cuidado dirigido a, atentar o olhar para, inclinar-

se para. Trata-se de fato de olhar para a mulher que aborta e prestar atenção a ela. Vimos nessa 

experiência que a atenção a essas mulheres é desviada, seu sofrimento é negado, e que o aborto 

enquanto uma situação traumática vivida pela mulher parece ser esquecido, silenciado. Não se 

presta atenção à Maria que está sofrendo um aborto, e sim à Maria que está com um aborto 

incompleto, retido ou infectado. Chamo a “atenção”, portanto, para a necessidade de abrirmos 

um espaço para que essas mulheres sejam vistas e que seu sofrimento perante o aborto seja 

minimamente considerado. Quando digo minimamente considerado, é ser visto, ouvido e 

compreendido, e não ignorado ou esquecido. É muito fácil fazermos julgamentos apressados 

e trazermos explicações superficiais sobre a mulher que aborta, difícil é nos colocarmos como 

fazendo parte desses condicionantes históricos e sociais e acolher essa mulher.  

Compreendo, portanto, a dificuldade dos profissionais de saúde em lidar com uma 

temática estigmatizada cultural e socialmente, além de envolver o já comentado tabu da morte 

e dilemas éticos, ou seja, temas caros para a saúde. Além disso, ainda vivemos num horizonte 

técnico que exige de todos nós eficácia e resolutividade das coisas, e na área médica essa 

exigência se torna ainda maior. De acordo com Gadamer (1993), precisamos lembrar que o 

profissional de saúde é, além de um aplicador do conhecimento, alguém cuja ação gera 

responsabilidade social e política, no entanto, tal consciência social e política não evoluiu no 

mesmo ritmo do progresso científico, e, assim como previu Heidegger, a sociedade não está 

preparada para acolher tamanho progresso da técnica.  O campo da saúde, todavia, já está 

ciente dessas dificuldades e considera cada vez mais a importância de humanizar esse cuidado 
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e de formar profissionais comprometidos socialmente. A literatura aponta que muitos trabalhos 

já estão sendo feitos com esse intuito e, embora ainda não ocorram totalmente na prática, as 

novas gerações de profissionais estão pelo menos entrando em campo com essa reflexão sobre 

sua prática aberta.  

Diante dessa realidade, acredito que o plantão teve um papel de grande relevância ao 

abrir o espaço para a escuta e, assim, prestar a devida atenção a essas mulheres, romper seus 

silêncios, amparar o seu sofrimento. Cautela (2012), ao tratar do trabalho do plantonista, 

afirma que o acontecimento crítico é acolhido afetivamente por este e apresenta-se como o real 

validado pela experiência. Ao ser validado, o fenômeno pode se dissipar, isto é, pode 

movimentar-se e tomar outros rumos. Então, acolher afetivamente o sofrimento das mulheres 

no plantão o tornava real/validado. Normalmente negado e afastado e sem ninguém para 

acolhê-lo, o aborto permanece um fenômeno sem lugar. O plantão, ao validar a experiência de 

sofrimento dessas mulheres com o aborto, tornava aquele momento significativo, oferecendo-

lhes um lugar. Assim, o aborto enquanto um evento crítico pôde ser apropriado e dessa 

apropriação algumas possibilidades puderam se abrir na vida dessas mulheres. Nesse sentido, 

ressalto aqui a função política do plantão, compreendendo tal atividade como uma ação 

política, como discutido no tópico 1.3 desta tese. O plantão enquanto ação política promoveu 

a expressão dos discursos e a possibilidade de as mulheres refletirem e repensarem seus modos 

de ser e agir no mundo, ou seja, as potencializou para mudanças. 

Chegando ao desfecho dessa experiência, percebi que o plantão nesse contexto me 

trouxe angústia e ao mesmo tempo encantamento. Inicialmente, angústia por adentrar num 

terreno desconhecido, por não saber ao certo como seria essa experiência, por ser uma prática 

que exigia mais de mim emocionalmente. Depois, a angústia por me sentir impotente diante 

da realidade do serviço público e das demandas de sofrimento. Todavia, ao final de cada 

plantão, sentia uma sensação boa, de dever cumprido, que ia além disso: era como se eu saísse 
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uma pessoa diferente. Ou seja, o plantão também era transformador para mim. Vivia uma 

sensação de encantamento com as histórias ouvidas; embora tristes e pesadas, eram histórias 

de uma realidade diferente da minha e recebê-las me fazia conhecer um pouco mais do mundo 

e dos diversos contextos de vida. Daí a sensação de me sentir mais “rica”: saía dos plantões 

compreendendo melhor como as pessoas pensam, como elas lidam com as suas dores, enfim, 

como elas constroem seus sentidos e acredito que isso é enriquecedor para qualquer psicólogo.    
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CONSIDERAÇÕES POSSÍVEIS 

 

Nem tudo é verdadeiro; mas em todo lugar e a todo 

momento existe uma verdade a ser dita e a ser vista, 

uma verdade talvez adormecida, mas que no entanto 

está somente à espera de nosso olhar para aparecer, 

à espera de nossa mão para ser desvelada. A nós 

cabe achar a boa perspectiva, o ângulo correto, os 

instrumentos necessários, pois de qualquer maneira 

ela está presente aqui e em todo lugar. 

 Foucault 

 

As imagens apresentadas no início de cada capítulo são obras do pintor surrealista belga 

René Magritte (1898-1967). Em sua arte, ele se utiliza da justaposição de objetos comuns e 

cotidianos, porém retratados de formas inusitadas, ou seja, de tal maneira que nunca seriam 

encontrados na vida real. Para Magritte, a obra de arte é um objeto para reflexão e ele buscava, 

com isso, suscitar no espectador a intuição do mistério. Segundo Barbieri e Janovich (2011), 

é possível encontrar uma relação entre o pensamento de Heidegger e as obras de Magritte no 

que se refere à questão da verdade enquanto desencobrimento (Alétheia) e do mistério 

enquanto encobrimento. Para Heidegger, o mistério é inerente à essência da verdade na medida 

em que o ser sempre se revela e se oculta e, para Magritte, a obra de arte permite ao homem 

tornar-se consciente de sua situação no mundo, isto é, possibilita ao espectador questionar a si 

mesmo e perceber-se no mundo.   

Essas obras foram escolhidas por retratarem, a meu ver, a disposição encontrada no 

plantão. As obras, dada a sua condição inusitada, apresentam-se para nós como provocações, 

elas nos causam estranheza, uma sensação de angústia, ou seja, tiram-nos da familiaridade 

cotidiana. Podemos dizer que o mesmo acontece no plantão psicológico, desse modo, tanto o 

cliente quanto o psicólogo, ao encontrarem-se na disposição da angústia, rompem com a 

familiaridade cotidiana e lidam com o estranho, com o inusitado.  
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No caso da mulher em processo de abortamento, ela experiencia uma crise, a 

interrupção de um projeto de vida, a paralisação de um sentido e, considerando o sofrimento 

vivido nesse momento, é muito difícil para ela voltar ao rumo do seu projeto existencial, já 

que sentidos foram quebrados e certezas foram feridas. No plantão, o psicólogo também vive 

um momento de crise, uma vez que o seu conhecimento é posto à prova, ele rompe com o que 

foi aprendido. O plantonista passa a agir não guiado somente pela teoria e pela técnica, mas 

também por aquilo mesmo que lhe é solicitado no momento da urgência. Fazendo um paralelo 

do plantão com Magritte, este, em seu processo criativo, não partia de uma ideia pré-concebida, 

mas deixava-se levar pela sua intuição e experiência e o final do processo era uma surpresa, 

na qual o primeiro surpreendido era o próprio artista (Barbieri & Janovich, 2011).  

O ser plantonista assemelha-se a esse processo criativo e foi desse modo que iniciei a 

minha experiência de plantão na maternidade; não sabia ao certo como iria fazer e onde isso 

iria dar, mas fui me abrindo à experiência, sendo guiada por aquilo que me era solicitado 

naquele espaço e surpreendida pelas tramas ali desveladas.  

 Retomando as questões norteadoras deste trabalho, acredito que o plantão psicológico 

no setor de curetagem da MEJC revelou que essa prática psicológica favoreceu a ampliação 

das possibilidades de lidar com o sofrimento decorrente do aborto. Foi possível observar que 

a escuta nesse momento trazia, para as mulheres, acolhimento e uma compreensão do seu 

sofrimento, favorecendo a produção de novos sentidos. Lembrando que sentido não é algo 

palpável, nem um lugar a se chegar, mas se refere ao movimento de destinação. Então, a 

produção de sentidos aqui referida diz respeito a um pôr em movimento novamente, transpor 

o acontecimento crítico (Cautella, 2012).  

Nessa perspectiva, no atendimento às mulheres em situação de abortamento, o plantão 

permitiu clarear um pedido de ajuda, como também vislumbrar as possibilidades de lidar com 

a perda vivenciada ou com sua situação de vida naquele momento: algumas mulheres 



169 

 

perceberam a necessidade de retomar o cuidado de si; outras viram no encaminhamento para 

a psicoterapia uma possibilidade de lidar com a perda ou com outras questões de suas vidas; 

outras mulheres receberam no plantão informações que ampliaram suas possibilidades de 

escolha; outras repensaram sua vida sexual e reprodutiva; algumas também repensaram suas 

relações afetivas e seus projetos de vida. Como podemos perceber, em todos os casos algum 

movimento foi restabelecido, o que mostra que o plantão cumpriu aquilo a que se propôs. O 

plantão psicológico, ao acolher a fala dessas mulheres e testemunhar suas narrativas, clareia o 

sofrimento no momento da urgência e abre uma nova possibilidade de lidar com ele.  

No que concerne a essa questão, os limites encontrados no plantão foram as situações 

mais graves e que exigiam um acompanhamento prolongado ou serviços especializados. 

Vimos, como aponta a literatura, que o luto frente ao aborto é bastante complicado, havendo 

muitas situações que dificultam ainda mais essa perda, tais como a malformação fetal23, a perda 

gestacional tardia e os abortos recorrentes. Sabia então que dificilmente a escuta proporcionada 

pelo plantão seria capaz de ressignificar ou elaborar por completo essa perda, já que leva tempo 

entrar em contato com essa dor e dar um novo sentido a ela. No entanto, acredito que o plantão 

teve um papel crucial no atendimento emergencial dessa demanda, permitindo minimamente 

clarear e encaminhar esse sofrimento. Nesses casos, o plantão realizou os devidos 

encaminhamentos e forneceu orientação quanto a outros serviços. Outro limite observado diz 

respeito ao fato de que o plantão nas condições em que foi realizado (somente uma plantonista) 

não conseguiu abarcar a demanda existente naquele setor, ou seja, existia demanda para 

plantão todos os dias, desse modo, o ideal seria uma equipe de plantonistas para cobrir todos 

os turnos.  

                                                 
23 Embora nem toda malformação termine em aborto, o seu diagnóstico também é considerado uma experiência 

traumática para a mulher e que traz sentimentos ambivalentes. (Moreira et al., 2014).  
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No modelo de atenção proposto pelo SUS, o cuidado em saúde refere-se a um conjunto 

de procedimentos ou tecnologias desenvolvido para a promoção de saúde, envolvendo, além 

dos saberes (tecnologias leve-dura) e dos equipamentos/instrumentos (tecnologia dura), as 

relações/diálogo entre os profissionais de saúde e usuários (tecnologia leve). No que concerne 

às relações, vários são os dispositivos capazes de promover o cuidado em saúde, tais como o 

acolhimento, o vínculo, a corresponsabilização e a autonomia (Assis et al., 2010). Desse modo, 

considerando o modelo em questão, podemos afirmar que o plantão psicológico nesse contexto 

se mostrou como um dispositivo de cuidado em saúde, na medida em que, ao disponibilizar a 

escuta, foi propiciador de cuidado, ou seja, devolveu ao outro o cuidado de si. O plantão 

sensibilizou as mulheres atendidas a buscar as condições necessárias para cuidar de sua saúde. 

Parece que as reflexões proporcionadas pela escuta do plantão possibilitaram uma abertura 

maior para questionar aquilo que naquele ambiente era encarado como natural. O plantão, ao 

devolver às mulheres o cuidado perdido no acontecimento crítico, permitiu-lhes restituir a 

responsabilidade de empunhar suas próprias vidas.  

Um limite no que tange à questão do cuidado é que essa sensibilização não alcançou a 

equipe do setor, o que já era esperando, considerando a alta rotatividade de profissionais e 

também pelo fato de o plantão não ter se instalado como uma prática presente no cotidiano 

hospitalar24, o que levou a um não conhecimento dos seus reais objetivos e à não procura por 

atendimento por parte dos profissionais. De todo modo, não podemos deixar de ressaltar que, 

apesar de a procura pelo plantão por parte desses profissionais não ter sido explícita, a minha 

presença mobilizava falas, as quais eram sempre em tom de “denúncia” sobre o ambiente e as 

condições de trabalho. Isso significa que, embora tenha aparecido de maneira tímida, havia 

uma demanda por atendimento psicológico por parte da equipe do setor.     

                                                 
24 Considerando que o presente estudo se trata de uma pesquisa de doutorado, o tempo para a sua execução é 

delimitado. Em virtude disso, o plantão não foi pensado como uma prática a ser implantada na instituição, mas 

como uma experiência que, dependendo dos seus resultados, poderia ser pensada como uma proposta de serviço. 

Desse modo, as repercussões desse tipo de serviço na instituição somente poderão ser obtidas a longo prazo.  
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Se é possível pensar o plantão como um dispositivo de cuidado em saúde, 

consequentemente, podemos entendê-lo como uma prática condizente com as demandas da 

saúde pública. Tais demandas exigem de qualquer profissional o exercício cotidiano de 

repensar suas práticas, de se aproximar do contexto de vida dos usuários, enfim, de criar 

estratégias para atendê-los de forma integral e assim promover saúde. Nessa perspectiva, o 

plantão levou um serviço para uma demanda que é relegada tanto socialmente quanto pela 

própria instituição que a acolhe, o que mostra sua função política e social. Além disso, a 

plasticidade e versatilidade do plantão permitiu que eu me moldasse ao que era solicitado no 

momento da urgência, não me prendendo ao papel tradicional de psicóloga e acolhendo as 

pacientes em suas reais necessidades. Essa abertura do plantão é propiciadora de outro olhar 

sobre o próprio papel do psicólogo, sobre o contexto em questão e sobre a pessoa ali inserida, 

olhar esse que vai além de um saber técnico e que promove, a partir de uma atitude solícita por 

parte do plantonista, a restituição do cuidado daquele que sofre. As atitudes presentes no 

cotidiano hospitalar, como vistas na narrativa dessa experiência, não favorecem a restituição 

do cuidado na medida em que não permitem a expressão do sofrimento ali vivenciado.  

Um limite do plantão no contexto da saúde pública é que ele sozinho não é capaz de 

mudar a realidade da atenção ali presente, já que mudar tal realidade implica, além da mudança 

de posturas e intervenções tradicionais, iniciativas em nível institucional que fortaleçam o 

trabalho em equipe multiprofissional e criem uma rede de assistência sólida capaz de oferecer, 

no caso da mulher que aborta, atenção em todos os níveis de complexidade. Embora o plantão 

não realize necessariamente mudanças concretas por onde passa, ele denuncia as principais 

dificuldades encontradas naquele espaço, podendo ajudar a lançar caminhos possíveis para as 

mudanças.  

No caso do setor de curetagem, o plantão revelou dificuldades na atenção e na 

assistência prestadas pelos profissionais de saúde. Em sua grande maioria, os profissionais 
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priorizavam os procedimentos técnicos e tinham pouca ou nenhuma preparação para as 

implicações advindas da demanda por abortamento. Faltava sensibilidade em acolher essas 

mulheres, em fornecer informações quanto ao seu estado de saúde, orientações acerca da 

prevenção e, inclusive, conhecimentos no que tange à própria questão do aborto, considerando 

que esta é a maior demanda do setor. A preocupação maior era com a saúde física das mulheres, 

não considerando que o comprometimento de sua saúde naquele momento tem uma 

repercussão na vida da mulher como um todo.  

 No que se refere ao horizonte fático sedimentado no contexto em questão, acredito que 

o plantão psicológico promoveu uma abertura. A escuta e o acolhimento disponibilizados pelo 

plantão permitiram uma abertura momentânea no horizonte técnico do setor, na medida em 

que possibilitaram o aparecimento de demandas por parte das mulheres que não eram 

necessariamente de “cunho psicológico”, mas que se deviam à não contemplação destas por 

parte da equipe de saúde. Como mencionado anteriormente, a atenção prestada no setor de 

curetagem voltava-se para os aspectos físicos do abortamento, e a chegada do plantão, ao 

voltar-se para a mulher de forma integral, mobilizou falas e demandas que iam além da saúde 

física. Outro limite é que a abertura desse horizonte não aconteceu por parte dos profissionais. 

O plantão não mobilizou a equipe de saúde a oferecer outro tipo de atenção ou questionar a 

atenção disponibilizada. Tal acontecimento já era esperado, considerando que dificilmente 

essa abertura viria somente com a presença do plantão no setor. Provocar tal abertura e reflexão 

acerca do horizonte técnico das práticas dos profissionais de saúde exige tempo e discussão, o 

que pode ser pensado como um desdobramento do plantão psicológico.  

 Como podemos ver, a trama existencial aqui destecida a partir do plantão revelou que 

este é um serviço de grande potencial a ser desenvolvido em uma maternidade. É uma prática 

que se conduz fora do âmbito da tecnicidade e que, justamente por acontecer a partir de outra 

“lógica”, promove, naquele que a pratica, o constante exercício do meditar sobre o horizonte 
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histórico em que se encontra. Não é uma prática que desafia/explora o homem. O homem não 

é visto como um objeto que precisa ser moldado para fins utilitários. É uma prática que confia 

ao homem a responsabilidade de cuidar da sua vida e, nesse sentido, ela acontece enquanto 

poiesis, ou seja, um levar à frente a partir do que se mostra. O seu fazer não é palpável e 

acontece no próprio disponibilizar-se. Desse modo, o plantão, ao adentrar num ambiente onde 

imperam a racionalidade e a técnica instrumental, promove, mesmo que de forma breve, uma 

abertura desse horizonte, permitindo que discursos se manifestem e que o sofrimento tenha um 

lugar.  

 Sabemos que o homem contemporâneo encontra-se sem morada, desenraizado e 

perdido de si. Faltam espaços que abriguem o seu sofrimento e permitam-lhe tecer sua trama 

existencial/histórica. No caso do aborto, esse fenômeno provoca na mulher um 

desenraizamento, uma sensação de não pertencimento; afinal, nesse momento, ela não 

consegue “cumprir” o seu destino histórico de ser mulher. Diante desse horizonte, posso dizer 

que o plantão representou uma morada para as mulheres em situação de abortamento. Morada 

compreendida enquanto ethos, isto é, como as condições que permitem ao homem estar e 

habitar no mundo. Para Heidegger (1954/2010), o habitar é um traço fundamental do homem, 

o qual somente é à medida que habita. Além disso, habitar, para o filósofo, não apresenta o 

sentido usual de ter uma residência, mas se refere a um resguardar na paz de um abrigo. É um 

de-morar-se junto às coisas, deixar25 as coisas aparecerem em seu velamento e desvelamento, 

é um permanecer junto ao mistério. O horizonte técnico fez o homem perder a capacidade de 

se manter junto às coisas, de aceitar o mistério. O homem quer explicação e utilidade para tudo 

que se apresenta. A esse respeito, Heidegger (2009) comenta que “o homem moderno perdeu 

o ouvido. Só se ouve o que faz barulho, assim como só se julga ente, aquilo que faz efeito e 

tem utilidade.” (p. 156). O plantão, ao permanecer junto às mulheres, permitiu naquele 

                                                 
25 O deixar é aqui entendido como um cuidar, um lidar com (Araújo, 2009).  



174 

 

momento que elas habitassem, que encontrassem um lugar seguro onde pudessem resguardar, 

cuidar do seu sofrimento.  

O plantão surgiu como uma espécie de lente capaz de aumentar a nossa visão sobre 

situações consideradas naturais naquele ambiente. Na verdade, ele apareceu na maternidade 

como uma clareira que libertou/iluminou as demandas ali encobertas, ajudando a resgatar a 

fluidez da existência que foi abalada no momento de crise, encaminhando novamente aquele 

que estava em sofrimento para o trânsito da vida, para o seu destinar-se.  

Vale ressaltar que este trabalho iluminou questões importantes no que concerne à saúde 

pública no Brasil e que merecem destaque para estudos futuros, tais como a necessidade de 

repensar a atenção ao abortamento, tendo em vista que da forma como ela se encontra em nada 

contribui para a prevenção do aborto e suas consequências físicas, emocionais e sociais, o que 

mostra a importância de manter aberta a discussão sobre o aborto na sociedade e a continuidade 

da luta pela sua descriminalização. Outro ponto de extrema urgência é a realização de um 

trabalho de sensibilização com a equipe de saúde quanto à atenção prestada e à capacitação 

visando à questão do aborto para além dos seus aspectos físicos. Nesse sentido, a capacitação 

deve envolver temas relacionados a ética, violência de gênero, direitos sexuais e reprodutivos, 

entre outros. Este estudo também revelou a importância e a necessidade de um espaço de escuta 

para esses profissionais, que também sofrem com as condições de trabalho e com as demandas 

recebidas.  

Além disso, vimos que a defasagem dos procedimentos de saúde e a precariedade da 

infraestrutura e dos serviços oferecidos prolongam ainda mais o sofrimento dessas mulheres, 

cabendo aqui um alerta para a necessidade de mudanças urgentes na gestão em saúde, para que 

elas não sejam revitimizadas. Este trabalho também mostrou as condições históricas e sociais 

do ser mulher e as repercussões na vida das mulheres, apontando a necessidade de continuidade 

na discussão dos papéis de gênero na sociedade. 
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Outro ponto iluminado por esta experiência foi a importância do psicólogo no 

atendimento a essa demanda. Vimos que a Norma Técnica de Atenção ao Abortamento é clara 

ao afirmar a importância do acolhimento a essas mulheres e da escuta qualificada, competindo 

aos profissionais de saúde mental oferecer apoio emocional imediato, bem como adotar uma 

postura compreensiva, buscando conhecer seu contexto de vida e a relação em que a gravidez 

se deu (Brasil, 2010). Nesse aspecto, consideramos que o plantão psicológico ofereceu a escuta 

proposta pela Norma Técnica e mostrou, por meio das demandas atendidas, a necessidade do 

psicólogo na equipe de saúde. Mostra-se imprescindível que esse profissional faça parte da 

equipe de saúde e junto com ela crie e articule modos de fazer que garantam a saúde da mulher. 

É desse profissional comprometido ética e politicamente que a saúde pública necessita.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Plantão psicológico numa 

maternidade: limites e possibilidades”, que tem como pesquisadora responsável Melina 

Séfora Souza Rebouças. 

Esta pesquisa pretende investigar os limites e possibilidades do plantão psicológico 

numa maternidade. O plantão psicológico consiste na escuta psicológica no momento da 

emergência. Nesse contexto, o plantão tem como objetivo servir de amparo e apoio às mulheres 

em processo de abortamento, antes ou após o procedimento da curetagem, no qual possam 

expressar seus sentimentos em relação ao aborto, ajudando-as a ressignificar o seu sofrimento 

e ampliar suas possibilidades diante deste.  

O motivo que nos leva a realizar este estudo é a necessidade de oferecer apoio 

psicológico às mulheres em processo de abortamento e também conhecer os limites e 

possibilidades da prática do plantão psicológico nesse contexto. 

Caso você decida participa deste estudo, durante a realização você receberá uma escuta 

psicológica e poderá expressar seus sentimentos em relação ao aborto. A previsão de riscos é 

mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame psicológico 

de rotina.  

Pode acontecer um desconforto em relação às intervenções realizadas pelo plantonista 

ou pela presença de outras pessoas no momento da escuta, o que será minimizado através de 

um diálogo aberto e esclarecimentos sobre esse tipo de intervenção, como também da mudança 

da participante para um local em que esta se sinta mais confortável para falar ou, se possível, a 

retirada das pessoas do local. Apesar dos possíveis desconfortos, você terá como benefício a 

possibilidade de elaboração do seu sofrimento em relação ao aborto.  

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito à assistência psicológica gratuita que será prestada pela própria pesquisadora ou por 

encaminhamento à rede pública de saúde.  

Durante todo o período da pesquisa, você poderá tirar suas dúvidas ligando para Melina 

Séfora Souza Rebouças (84) 9118-0942.  



195 

 

Você tem o direito de se recusar a participar da pesquisa ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

identificar você. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por esta pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nesta pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável, Melina Séfora Souza Rebouças. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Plantão psicológico numa maternidade: limites e possibilidades” e autorizo a divulgação 

das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas, desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal ____/____/____ 

 

__________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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               UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

                                          CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

                  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

                                          

 

ENCAMINHAMENTO 

 

 

Da: Maternidade Escola Januário Cicco – MEJC 

À (o): ________________________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________________ 

Tel.: _________________________________________________________________________ 

 

Identificação da Paciente 

Nome: _______________________________________________________________________ 

RG___________________   Tel.: ___________________ 

Motivos do encaminhamento 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 Natal, _____/_____/______ 

  

 

Atenciosamente, 

 

 

___________________________________ 

Melina Séfora Souza Rebouças 

Doutoranda do PPgPsi 

Psicóloga 

CRP 17/1364 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO DE RELATO 

 

 

Eu,______________________________________________________________depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Plantão psicológico numa maternidade: 

limites e possibilidades” poderá trazer e entender especialmente os métodos que serão usados para 

a coleta de dados, assim como estar ciente da necessidade do registro escrito do meu relato, 

AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores Melina Séfora Souza Rebouças e Elza Maria 

do Socorro Dutra a realizarem o registro do meu relato sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima 

citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição do meu relato; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e 

jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações 

geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da pesquisadora 

coordenadora da pesquisa Melina Séfora Souza Rebouças, e após esse período, serão destruídos 

e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse do registro escrito do meu relato.  

 

Natal, _____/_____/_____ 

 

 

 

               ____________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

 

 


