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ConSHjerdndo o atendimento psicológico de abordagem rclaciooal sistêrnica, destinado a camadas populares. 

realiudo na clínic~ -escola de uma universidade e na comunidade. este trabalho pretende relacionar e discutir 

as questõcs metodológicas que concorrem rara a eficácia de uma intervenção que procura manter a interaçào 

entre a Clínica e a Comunidade e suas agências de assistência, lendo em viSla a promoção do desenvolvimenlo 

psicossocial de grupo familiar e o incremento da qualidade de suas interaçõcs com a rede de apoio social. O 

enquadre dessa discussão passa pcla questiio da ética no atendimento. considerado que a equipc terapéOlÍea 

enfrenta o que fi,i denominado no presente anigo de "dilemas éticos". ou seja. sirnaçõcs que colocam aos 

profissionais a necessidadc de tomar de<:isõcs que prolejam os mernhros da família de situações drásticas. 

como cm casos de violência familiar e abuso se:<ual. respeitando o código de élica dos psicólogos 

Pillanu·tnlil: lerapia familiar, ética no atendimento clinico, comunidade. 

Abstracl 

Psychologicalassistancetofamiliesinclinicsandcommunities: 
ethicalandmethodologicalquestions 

Con,idering lhe psychological assislancc o( the systcmic relalional approach, addresscd to popular 

social-cconomical classes, realized in a Urazilian university clinic-school and 111 the communilY, Ihis work 

inlcnds to relate and discuss lhe melhooological qucslions Ihal conlribulr for the e1Tecliveness of an 

intcrvcnlion Ihat lries 10 keep thc inleraclion belwecn Ihc Clinic and the Communily and Iheir assistance 

agencies, having in mind lhe promOlion of a psyehosocial devclopment ofa familiar group and the qualily 

improvemem of Iheir interacliom; with the social support nct. The focus of this discussion addrosses lhe 

cthical qucslion in lhe assistancc, since lhe Iherapeutic leam faces what is denominated in lhe presenl paper 

Ihc "clhical dilcmmas", or rather, situations Ihal pul for thc professionals the necessily to mak.: oJoxi~ions lO 

proleelthe family members from draSlie situations, as in cases of family violenee and sc:<ual abuses wilhoUI 

infringing lhe ethical code ofthe psyehologists . 
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Introdução 
Este trabalho pretende relacionar e discutir 

aspectos metodológicos e éticos que coneorrem para a 

eficácia de uma intervenção que procura manter a 

interaçãocntreaclinieaeacomunidadeesuasagências 

de assisTência, Tendo em vista a promoção do 
desenvolvimento psioossocial do grupo familiar e o 

incrcmento daqualidade de suas intcraçõcscom a rede 

de apoio social 

TraTaremOS do atendimenTo psieológico 

destinado às fammas que procuram O Serviço de 

Atendimento Psicológico (SAPSI) da Universidade 

Federal dc Santa Catarina - UFSC, Brasil. 

O SAPSI e uma Clínica Escola que, dentre 

outros serviços prestados, mantém um Serviço de 
Atendimento Infantil (SAI), em funcionamento desde 

19S4,querecebecriançasenTreOe 14 anos. Dcpoisde 

passarem por uma enTrevista de triagem, as crianças 

são encaminhadas para os atendimentos disponiveis: 

psicodiagnóstico, psicoTerapia da criança ou ter.lpia 

do grupo familiar. Este último serviço foi criado tcndo 

em vista a necessidade de fornecerá comunidade, 

também, esse tipo de atendimento, considerando que 

havia urna grande demanda para essa modalidade de 

trabalho. O atendimento em terapia familiar vem 

funcionando há três anos, tendo urna grande procura 

pela comunidade, embora nossa capacidade de 

atendimento ainda seja pequena 

Assimnoprcsentcartigo,procurarcmoscnfocar 

asestratégias de intervenção utilizadasjunToàs famílias 

easimplicaçõeséticasdecorrcntesdessctrabalho. 

As familias atendidas pertencem às camadas 
pobres da população e procuram o serviço por 
encaminhamento de escolas, hospitais, ou médicos em 

geral e uma parecia menor procura por conta própria. 

As queixas mais frcqüentcs dizem respeito a alguns 

sllltomas que as cnanças apresentam, taiS como: 
agressividade e falta de limites, hipcratividadc e 

distúrbios de aprendizagem, em sua maioria. Além 

disso, os usuários apresentam queixas de anorexia, 

problemas de abuso sexual e violêneia familiar, sem 

contar OS casos cuja família procura um atendimento 
para o grupo familiar como um todo, alegando 

problemas no relacionamento familiar. 

1I. . .ltr.,alht.L I. G.1Itij 

Osatendimentoscostumamscrfeitosdequinze 

em quinze dias e têm duração de, aproximadamente, 

60 minutos. Emcasos especiais, por decisão da equipe 

ternpêutica,essesatendimentospoderãoserrealizados 

semanalmente. As famílias podem ser atendidas, 

também, em seu domicilio quando a equipe julgar 

necessário e I$te atendimento costuma envolveras 

agências disponívcis na comunidade, como o Posto de 

Saúde ou a Escola. 

A equipe Terapêutica é composta por duas 

professorns,tcrapeutasdefamíliaecasal,juntamente 

aos scus alunos, pertencentes ao último ano do eurso 

de graduação em Psicologia. As professoras fazem 

os atendimenTos, Tendo um aluno como coterapcuta, 

enquanto que os demais observam o trabalho. Ao 

final de cada sessão. a equipe terapêutica se reúne 

para diseutir o atendimento eo andamento do caso. 

Os instrumentos de trnbalho são uma sala de 

espelho unidirccional equipad'l com aparelho de som, 

cimaradevídooe intClfone. As scssõcs são gravadas 

com o oonsentirnentoda familia e todos os atcndirnentos 

são realizados segundo os cuidados éticos relativos a 

esse tipo de trnbalho, ou seja, a família é informada do 

sistema de atendimento, da pn:scnça dos observadores 

atrãsdoespclhoedodcstinodasscssõcsgravadas,além 

de ser infommdas sobre o sigilo refen:nte à manipulação 

do conteúclo observado c gravado. 

Aabordagemteórico·metodológica 
Fundamenta este trabalho a abordagem 

relacional sistêmica, baseada, principalmente, nos 
trabalhos da escola de terapia familiar de Roma 
(Andolfi, [996a, [996b, (984), mas utiliza, ainda, 

contribuições de outros autorcs da tcoria sistêmica, que 

desenvolveram metodologia~ de trabalho consoantes 
com a realidade que lemos em pauta, como poder-se-ã 

constatar a scguir. 

Andolfi (1996b), considera a família "como um 

sistema aberto constituído por muitas unidades ligadas 

no conjunto !XJrrcgrasdecomporwmentoe porfunçOCs 
dinâmicas, cm eonslante intcntçào entre elas e em 

inten:âmbio com o exterior" (p. 16). ou seja, tmla-se de 
um sistema entre sistcmas e, para compreender o 



comportamento de seus membros e intervir, ê 

necessário conhecer as normas que regulam as 

relações, bem como as próprias interações que podem 

ser observadas á partir do trabalho que é feito com a 

família na clínica ou no próprio domicilio. 

A família ê considerada um sisTema auto-regt!

ladorativo, em que as regras são modificadas ao longo 

do tempo, a fim de encontrar novo equilíbrio. São 

consideradas regras a fonna empregada pela familia 

para atingir um estado de estabilidade, a fim de 

alcançar a definição de uma relação, nlUn processo 

dinâmico de tentativa c erro. 

Qualquer tipo de Tensão, seja ela uriginada no 

interior ou exterior da Camília, exigirá desta uma 

constante adaptação para manter o sistema c o 

crescimento de seus membros. 

A família é um sistema aberto, intenlgindo com 

outros sistemas de fonna dialética, ou seja, modifica e 

ê modificada pelo contexto social , buscando, sempre, 

um equilíbrio dinâmico (Andolfi. 1984) 

Dessa fonna, c essencial que se conheça o 

meio onde vive o sujeito, de onde derivam as regras 

que regem seu comportamento e sua funna de 

relaciunar-se. 

Levando em conta esses pressupostos, dei 

xam-se de observar os comportamentos cumu sim

p1c~' derivantes de processos intrapsíquicos, para 

observa-los como derivantes de processus interpsí

quicos. intersubjetivos, construidos na relação com 

outros sujeitos. Assim. a abordngem sist.:miea se 

concentra, sobretudo, na compreensão dos aconteci

mentos e pessoas, ou seja. nas interações entre eles. 

Segundo Andolfi (I996b), pam uma melhur 

compreensão da relação existente entre o comporta
mento individual c o grupo familiar, é fundamcntal 
que se considere este último como um sistema de 

interação, o entendendo como um "conjunto consti

tuído pur uma ou mais unidades ligadas entre si, de 

forola que uma mudança nu estado de uma unidade 

será seguida por uma nova mudança nas outras 

unidades" (p. 15). 
O objetivo da terapia é "criar um contexto 

cOllversacional que permita a colaboração mútua no 

processo de definição do problema"' (Anderson e 

'" 
Goolishian. 1989, p.57). Assim, o tentpeuta não procurn 

um consenso do que seja o problema, mas fucilita a 

elaboração de formas diferentes de se ver o problema, 

plUCUT'.mdo construir um novo significado paro ele. 

Considerando esse ponto de vista, a conversação 

terapêutica é uma conversação aberta, cujo foco incidir.i 

sobre uma nova compreen.<;ào dos problemas e du-ó 

pontos apresentados. Por meio da linguagem e da 

conversação, O problema vai, paulatinamente, 

adquirindo outro significado, intcrprçtaçào c, portanto, 

outra comprccnsào. (Anderson e Goolishian, 1989) 

Segundo Andolfi (19900), o trabalho do terapt!uta 

relacional com a família procura delinear um contexto, 

que, pelo incremento de novas naIr.ttiydS, cria um I1QVO 

enquadramento c uma nova perspectiva para o 

problema. Parn esse autor, "o cliente e o terapeuta 

relacional oonstruemjuntos, por meio da interação, uma 

nova realidade de si!,'llificados, ..... (p. 13), que permitem 

à familia roorgani7.ar-se segundo "modalidades mais 

funcionais"(p. 13). 

Nesse sentido, o terapeuta torna-se um 

elemento do sistema. unt observador participante que 

conduz a conversaçâo, trata-se de um expert cm 

conversações, um "arquiteto do diálogo, cuja 

principal habilidade é criare manter uma conversação 

dial6gica" (AndefS()O c Goolishian, 1989, p. 59). 

Como conseqüência dessa perspectiva, o 

terapeuta deixa de ser um observador passivo do 

comportamento du sujeito, para se tornar um 

observador ativo das rdações intra e extra familiares. 

Considerar um com]Xlrtamcnto como circunscrito a um 

único sujeito, scria desconsiderar que tal acontecimento 

tem causalidade cirçulare explicá-lo, dessa fOI1113. seria 

portanto, descontextualizá-lo. 
Para Minuchin (1982) "a tcoria da terapia 

familiar está fWldamenLada no fato de que O homem 

nào é um ser isolado. Ele é um membro ativo c reativo 
de grupos sociais. O que expcricncia como real 

dcpeooe de componentes tanto internos como externos. 

( ... ) A experiência do homem é detenninada por sua 
interação com seu ambiente" (p. 12). 

Peggy Papp (1992) eornprcende, da mesma 

fonna, queé necessário contextualizar o comportamento 
do indivíduo para wna comprttnsãu mais efetiva. O 
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pensamento sistêmico considera o lodo maior em Ve'l da processo terapêutico. por meio da ''tradução'' de seu 

soma das partes, e que são compreendidas, somente, no comportamento. 

contexto. A modificação de wna das partes atinb'l! todas Somente depois que se passou a considerar a 
as oulrnS e a regulação deste todo se dá fXJffeedbacks e criança como possuidora de características próprias, é 

mudanças na tentativa de encontrar o equilíbrio. Dessa que se deu imponância cientifica para o jogo inf,mtil, 

forma, certo comportamento não está ligado, que, inicialmente, era poueo visloeomo um meio pclo 

linearrncntc,aoutro, mas, cireularmente, a vários outros. qual as enanças se expressam, interagem e se adaptam. 

Com o tempo. certos padrões de comportamcntos vão Devido a isso, o jogo tomou-se o meio principal de 

sendorcpetitivoseconstantes,natentativadeequilibrara inclusão da criança no processo terapêutico. mas, 

família para que consiga continuar evoluindo também, pode se tomar um vciculo para que a criança 
fuja do contexto. Por essa razão, é importante a escolha 

As crianças e ojoQonaterapiafamiliar 
Num proccssoterapêutico, quc leva cm conta 

todos os membros da família, as crianças aparecem 

eomo peça fundamental. Em geral, elas expressam os 

sentimentos imbricados nosistcma familiar, oricntam o 

terapcuta para um melhor dcsenvolvimento do 

trahalho, ou se aliam ao memhro familiar com 

dificuldade 

Por outro lado, sua prescn~a, também, podc 

gerartensi>eseansiedades,poisalgumascriançassão 

bastante barulhentas e agitadas, podcndo pcrturbar {} 

dcscnvolvirnento da sessão, aos olhos de muitos 

profissionais. Cabe ao terapeuta orquestrar tal 

situação e aproveitar as possibilidades dc inscrção, 

no âmbito familiar, por intcnnédio ddas 

No entanto, nào é I()do terdpeuta que anedita 

estar preparad() para tal atuaçào, levando em conta 

que se torna ainda mais imprevisível uma sessão com 

crianças, devido à diferença de linguagem e 

comportamento expressos por elas. Dessa fonna, 
muilOsas exc\ucm do proccsso, acrcditandoquc, ao 

trabalhar com o casal, estarão abarcando os 

problemas familiares 
Ae.,<c1usãodar-se-á,muitasvezes.pelofatodo 

terapcuta tenlarprott:ger as crianças de seus pais, ou 
vice-versa, consumando,aindamais, os scgrcdos c 

mitos familiares. Por outro lado, a sua inclusão 

implica numa modificação de contexlo, a fim de que 

a criança não seja obrigada a se comportar de fonna. 

demasiadamente, adulta. Também não se deve 

hanalizar ma presença eparticipação,jáque pode-se 

acreditar que tenha muito a contribuir para o 

domateríal de trabalho do terapeuta. 

o terapeuta, no iIÚCio do processo, deve utilizar 

o jogo para se comunicar com RS crianças, bem como 

pof;suir um contexto preparado para rccebê-la.~, com 

brinquedos, jogos. quadro negro, materiais para 

desenho ctc., tomando-o o mais fruniliar possível à 

criança. Porém. é fundamental. também. que o 

tcrapcuta saiba e aprecie brincar, principabnente, numa 
situaçào mais complexa, como ê a do contexto da 

terapia familiar. Assim. é mais fácil brincar, somente. 
com a criança, sem a presença dos demais membros da 

f31IÚlia. Porém, isso, trunbém, possibilita a inserção 

deles no jogo, para quc se possa ohservar como a 

intcraçãoseproccssanoconlcxtofaruiliar. 

O jogo pode. além disso. tornar-se uma ,'ia de 
acesso ao contcxto familiar, possibilitando. inclusive, 

a rcdetinição do contexto terapêutico 

"F37.cr a família jogar cm conjWlto ou 

estimular detenninadas relações através do 
mcio lúdico e uma fonna de obter uma série 

dc inforrnações. (...) E claro que o jogo ativado 
nascssàonào é um fim em si,mas contém as 

premissas básicas para uma estratégia 
terapêutica de maior envergadura, cujo 

objetivoternpêutico6promoveramudança.O 

jogopcrnrite, também. observar arigidcz da 

identificação de um dos membros da farullia 
como doente, assim como as relações entre 

gcr.Içõcs"(Andolfi,19%h,p.210) 

Assim, e possível se obter uma variedade de 

infonnaçõesdalilmilianumasessãodejogoouses!>ào 

lúdica, bem como :possibilitar a modilleação de suas 
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regras. 1sso decorre do fato de que, ao jogar, os Segundo Andolfi (1996a), o objetivo do jogo 

membros da família poderão apresentar aspectos triangular é evidenciar outras fonnas possíveis de se 
característicos de seu comportamento, como a visualizar a mesma situação. 

competição e a rivalidade. Além disso. jogos possuem A família é sempre considerada parte de um 
regras que pennilcm a observação da fonna como a sistema multicontcxtual, o qual é mais amplo e procura 

fillllilia c seus membros lidam com elas. se decidir sobre que tipo de trabalho é mais adequado 

O terapeuta, ainda, pode introduzir, no jogo, para cada família que nos procura. Há casos em que o 

alb'llma~ regras disfuncionais que tenha percebido na atendimento domiciliar é mais indicado do que aquele 

família., para melhor explicitá-las, observando como se realizado !UI clínica. Como exemplo, temos o caso de 

reestruturam. Por meio dos jogos, é possivel uma familia em que o pai havia sido submetido a um 
demonstrar a natureza de mensagens contraditórias, proccdimentocinirgicoc encontrnva-scprcso ao leito. A 

obrigando os jogadores a encontrarem uma fonna mais mãe veio pnxurar atendimento para o filho mais velho, 

verdadciradesecomunicar.As~im,épossíveltrabalhar de 4 anos, encaminhado pela escola, com queixa de 
questões muito importantt:S, sem exaltar as pessoas hiperatividade. Na primeira sessão, a mãe compareceu, 

envolvidas,já qne, por ser um jogo, não devem leva-lo juntamente, á criança mais velha e a mais nova, ulHa 
muito a sério mrnina de 3 anos. A mãe dizia sentir-se, absolutamente, 

incompetente como mãe, já que nào conseguia lidar com 

o comportanx:ntu dos filhos, pois ilIllOOs apresentavam 

o sistella de atendimento dasfamilias 
As famílias, encaminhadas à terapia h"Ulliliar, 

silo contatadas pelo telefone c. nesta ocasião, 

investigam-se aspectos como a composição familiar, 

1H0tivação e disponibilidade da família para vir ao 

atendimento. Fala-se, rapidamente, sobre a queixa e 
solicita-se li família que compareçam todos os 

membros para a primeira sessão. Na primeira sessão, 

investiga-se a demanda da família, que, geralmente, 

gira em tomo de um de seus membros, o paciente 

idcntificado, que costuma ser o depositário dos 

problemas familiares, ou ainda de uma siwação 

problema, como por excmplo, um relacionamento 

comprometido entre pai c filha. 

Esse momento é destinado, fundamentalmente, 

ao conhecimento da rede de interações intra e extrn 

familiares, além de ser crucial para a fonnulação de 

hipóteses relacionais, que vào sendo construídas a 

partir daobservaçào acurnda do sistema terdpêurico, do 
qual o terapeuta e a equipe terapêutica, são partes 

integrantes. Por meio de perguntas relacionais, o 

terapeuta ativa configurações triangulares que se 

organizanul'l para dar a configuração amai do sistema 

familiar, em função de relações do presente, passado e 

futuro. 

um nivel de ansiedade tào elevado, que não conseguiam 

fixar-se em nenhum brinquedo. Gritavam muito e 

brigarum durdlltr toda a sessão, enquanto a mãe dizia não 
saber mais o que fazer. Refletimos, com a mãe, sobre seu 

sentimento de incompeténcia para educar os filhos e 

percebemos que o que envolvia a problemática das 
crianças era de llm âmbito muito maior do que vimos 

naquele momento, alt:m de conciuinnos que a mulher, 
sozinha. não tinha condições sociocmocionais para 

participar do processo terapêutico. i\ssim,dccidimos por 

atender a família cm seu domicilio, procurando ativar a 

rede social de apoio, ou seja, a ajuda de pessoas da 
família extensa, vizinhos, além de agências da 

comunidade. 

Em outro caso, de uma criança surda-muda. 

encaminhada pela escola, por apresentar disnirbios de 
comportamento, a familia, também, foi atendida, cm 
easa, pela equipe terapêutica, composta por uma 

psicóloga, a orientadora pedagógica da escola e uma 

supervisora dos trabalhos. Esse: trabalho possibilitou 

aos profissionais da escola uma visão mais ampla e 

contextuai da problemática da criança. Além disso, 
eles foram orientados em como lidar com a criança na 

escola. Pudemos constatar que, à medida que a escola 

foi envolvida como ooparticipante no trabalho, que foi 

realizado com a fanúlia e a criança, os professores e 



orientadores sentiram-se valorizados e mudaram a vem à tona diante do "inédito das relações". 
maneira de ver a criança e sua família. Chamamos de inédito aquilo que na prãtica nos 

Além desses, outros trabalhos são realizados em surpreende, gera impacto e nos emociona como seres 
parceria com postos de saúde e poder judiciário. O humanos em interação, pondo, em cheque, nossos 
trabalhodomiciliarérealizado,ainda,emmenorescala, v310res pessoais e profissionais. Quando falamos de 
quando comparado ao atendimento clínico, que se v310res pessoais, estamos nos referindo ao conjunto 
realiza nas dependências do SAPSl. Mas temos a de crenças e costumes dentre os quais fomos 
intenção de incrementá-lo, estendendo nossos educados, que exercem influEncia sobre nós e se 
inl!.:rçâmbios a outras agencias da comunidade. concretizam cm nossas escolhas e decisões por açõcs 

dctcnninadas. 
Daí surge a importància de estarmos juntos 

Aspeçllls étiçlls que penneiama inlernnçãll refletindo sobre a diversidade das práticas em 

Até aqui, percorremos o caminho da descrição e psicologia, seja na comunidade, seja numa clinica de 
análisedasnossaspniticasescucontcxtoàlUldenossos atendimento, seja na pesquisa propriamente dita, na 

ref'-'K'TIciais de atuação. Caberia·nos perguntar, agora, procura de uma melhor fundamentação das nossas 
quando surge ot~'TTla da t::tica em nossa prática? Panimos ações em seus contextos de referência. 
do pressuposto de que a ética é anterior a nossapnitica Para melhor compreensào dessas reflexões, 
profissional e está penneando todas nossas ações como apresentaremos um caso clínico, pelo qual se 
seres humanos em relação. Está, inevitavelmente, pretende evidcnciar a procura de consenso ético em 
ancorada e sustentada nos valores, costumes, crenças, tomo do lema em paula, ou seja, assédio sexual a 

regras, e principios de relacionamentos presentes nwna crianças por parte de adultos. 
cultura,configurando umcspaço cspccificodcrcflcxàoe O caso inicia-se com um telefonema ao SclVÍço 
tunaanálisesobreocomportamentohumanoemg~'T1li dc Atendimento Psicológico da Universidade, 

Sem o intuito de cntrarno terrcno da filosofia e solieitando atendimento para uma criança de 5 anos que, 

de seus diferentes olhares e questionamentos a segundo a avó, a responsável pelo telefonema. havia 
respeito da ética, com o objetivo de contextualizar sofrido abuso sexual por parte de wna das funcionárias 
nossas reflexões, destacamos da filosofia, um ponto da escola. Solicitava. trunbém, nossa opinião sobre a 
de consenso entn;: os filósofos das mais diferentes adequaçào em denunciar às autoridada competentes a 

correntes de pensamcnto, que concordam, num certo escola e a pessoa envolvida. Após acolher a avó. que 
sentido, com o falO de quc a ética é universal. e:'>1:ava muito angustiada, com muita raiva do que estava 

Também, concordamos oom Singer (1991). quando acontecendo com sua neta, propusemo-lhes que viessem 
afirma que "a justificaçào de um principio ético não à primcirn entreviSta a criança c sua família. os pais e a 
pode ser dada a partir unicamente, de gropos pardais avó antes de fonnalizarem a dcnWlcia oficial. O objelÍvo 
ou locais"(p.7). A ética se fundamenta num ponto de desse procedimento foi entender a situação para ver os 
vista universal, isto é, cm principios que sejam possíveis caminhos a serem seguidos. A entrevista nos 
aplicáveis a conduta humana de um modo amplo e revelou que a avó tinha uma carta na qual descrevia o 
universal. Esses principios universais são aqueles rdatodanctasobreasituaçàodeabuso.Ospaistomaram 
que estão presentes em nossos eódigos de ética conhedmento do f3l0 por intennédio da avó e da c.'llta 

profissionais que evidenciam parâmetros sobre os mencionada. Os pais, perplexos com a situação e 

quais se assentam nossas dccisões na prática tomados por cena emoção, não sabiam que decisão 
profissional. tomar. A criança se mostrou um pouco rcln!ída pela 

MasemquemomentO,naprática,surgeo lema situação nova, evidenciando, porém, um bom 
de ética ou dilemas éticos que nos fazem refletir desenvolvimento cognitivo de linguagem c habilidades 

sobre nosso agir em relação? Acreditamos que ele de escrita adequadas. Observou-se forte domínio da 



criança sobre os adultos. que se traduzia por falta de 

limites. Em nenhum momcnto, apresentou sinais ou 
comportamentos de aven;ào ou temor pela escola. Ao 

contrário, gostava de ire participava alÍv3Jnt:IIte dt:todas 

asatividadcs,comoscmprc havia feito, Conçluímoscom 

a familia e avó: 

I a importância do sigilo a respeito do tema, para 

que o assunto ficasse restrito ao âmbito familiaf, 

evitando comentários para familiares ou pessoas 

próximas da criança, com o objetivo de 

preservá-la, tanto da curiosidade, como das 
diversas maoifestações ou reações que essa 

situação poderia causar nas pessoas; 

2. a necessidade de se realizar o ell:ame de corpo 

delito para constatar a presença de abuso; 

3. a importância de uma conversa com o pessoal 

responsável pela escola. 

Somente após essas providências, teríamos 

argumentos para proceder à denúncia oficial. 

Imediatamente, entramos em contato com a escola e 
solicitamos uma entrevista com a sua dircção. Nosso 

primeiro pedido enfocou o sigilo acerca do tema com 
as pessoas que conheciam os fatos, com o objetivo de 

preservar a criança de situações ou reaçôes que não 

pudesse compreender. A escola evidenciou muita 

preocupação, tanto em relação à criança como, 

principalmcntc, ao impacto dessa situação na escola 

e na comunidade onde ela estava inserida 

Como a criança continuava indo a escola, 

solicitamos providências para disponibilizar um 

membro da equipe que pudesse observar as ações da 

pessoa identificada como a que abusou e um 

acompanhamento, cm período integral, da criança até 

vcrificarmos os fatos. Aconselhamos a escola a contratar 
um proflssional de psicologia, que pudesse assessorar a 

equipe durante esse processo de investigaçào dos fatos 

para oomprccndcr a realidade csoolaf. O exame de corpo 

delito, fcito na criança por uma gineçologista infanlÍl, 

espt:cialista nesse tipo de caso. foi negativo. ou seja, não 
se constatou seqüelas de abuso, A pessoa identificada 

como abusadora, uma senhora de 51 anos, foi 
entrevistada pela proflssional contrata pela escola, sob o 

pretexto de realizar um levantamento de informações 

necessárias sobre o tema scII:ualidade infantil nos 

recmsos humanos daquela instituição escolar. com o 

objetivo de fomentar um melhor atendimento às 
cri~nças. Esse trabalho não revelou indícios de 

perturbações ou receios em relação ao tema para esta 
pessoa nem apresentou traços que nos pudessem levar à 

sllI>peitas de ser ela a pessoa abusadora. Era urna pessoa 
de instrução primária, simples, com cinco filhos, sendo 

que duas filhas trabalhavam na escola e duas netas. 

Concomitantemcntc a essas açõc:s, acontecia a 

proposta de atendimento familiaf. Por meio dos dados 

obtidos com a criança e os pais, as descrições da carta 

apresentada pela avó. prova principal da suspeita de 
abuso, coincidiam os jogos sexuais (brinCaf de médi

co), realizados pela criaoça com outras crianças. assim 

como mostrar partes do corpo (peito dou genitais) para 

outros meninos na escola ou vizinhos, açõcs que foram 
corroboradas tanto pelos pais, como funcionários da es

cola \'!nvolvendo a ,;nança. Todos os dados evidencia

vam a necessidade de um trabalho de orientação dos 
pais e avó, para qu\'! acompanhassem o dcscnvolvimcn, 

lo d.a LTÍança e, principalmente, para que pudesse lidar 

com esses comportamentos e manifestações 

A denúncia foi suspensa, pois o examc fisico 

da criança foi negativo. O trabalho realizado na 

escola e a intervenção familiar não eonfinnavam os 

dados referidos pela carta escrita e trazida pela avó. 

Os desdobramentos desse caso trouxeram 

conseqüências em todos os sistemas envolvidos: 

l. No sistema familiar, a necessidade de rever 

suas fonnas de \'!omunicaçào e proposta de 
relacionam\'!nto com os filhos e com a 
instituição escolar; 

2. Na \'!sçola, a importância de capacitar todos os 

recursos humanos para lidar, tanlO com a 
sexualidade infantil como com a questão do 

abuso sexual de um modo geral; 

3 No sistema terapêutico, a necessidade de 
estannos atentos às repcrçussõcs desse tema 
em nós mesmos como seres humanos, para 
podennos desempenhar, com maior coerência. 
nossas ações, seja ao estannos mediando 
sitUllÇÕcl;, catalisando recursos em tomo de uma 

ação ou intervindo, diretamente, num sistema 
tempêulLco. 



., 
Ao pensarmos nas conseqüências de nossas 

ações à luz da ética, podemos resgatar as seguintes 

rcflexõcssobre esse tema: 

1. A imponância de proteger a criança em todos 
seus direitos, como um ser cm desenvolvimento, 
parn quc não sofra o impacto dc dccisõcs adultas 
quecoloquememriscosuaintcgridadepsíquica, 

fisica e social; 

2. Aimportãnciadaconstruçãoearticulaçãodoquc 

denominamos "redes de sigilo", de forma 
cocrcntc com o caso, para podcnoos construir um 
comextoqucprocureoconsensoéticodc lodos os 
envolvidos, evitando a influência de pessoas 

alheias ele; 

3. A importância de extrapolar nossas aversões e 

indignações individuais, a serviço de uma causa 
maior,razãodcnossaatuaçãoprofissional,éade 

promover açôcs que impliquem saúde no seu 

scntidomaisamplo. 

Acreditamos que pensar eticamente implica 

aceitar que nossos próprios interesses não podem 

contar mais que os interesses alheios. Tem que se 

levar em conta lodos os que sedo aretados pela nossa 

decisão. Na atuaçào profissional, isso é muito 

importante, na medida cm que se exige que 
reflitamos sobre todos esses interesses e adotemos 

um caminho mais apto, a tim de se articular c 

priorizar os interesses das pessoas afetadas por 

nossasaçõcs. Aqui. configura-se o terreno de nossos 

dilemas éticos, quando devemos escolher um 

caminho que tenha as melhores conseqüências a 
todos os afetados e envolvidos na situação e fazer 

uma escolha depois de analisar todas as alternativas 
possiveis. 

Pcarce (1996) faz uma reflexão importante 

sobreasquest3esproblemãtieasqueaétieasuscita: 

" ... nunca nos encontramos num vãcuo 

neutral. De modo que a problemática de ética 

não está em saber COTl1Q podcmos encontrar 

alguma espécie de principio ético, mas como 

]XXieremos manobrar, em casos particulares, 

entre as numerosas obrigações éticas que 

ternos. Parece muito mais ao que temquc 

fazer um marinheiro quando navega -

manobmr com as marés e o vento - que ao 

que faz um operador de computador quando 

soma ou diminui ou calcula custos e 

beneficios"(p.187) 

Assim. perccbemos, cm nossa prática, três 

aspectos principais que oonvcrgem e concorrem entrc 

si, quando a demanda dos nossos clientes nos impõe 

intcrvcnçõcsdcsafiadoras: 

a. o reconhecimento da ética das pessoas que 

solicitam nossos serviços, á luz de seus 

contextos culturais; 

b. o conhecimento do código de ética profissio

nal; 

c. a nossa ética individual,ancorada nos valores 

da cultura em que estamos imersos. 

A partir da maneira especial de articulação 

desses aspectos, poderemos construir um campo de 

reflexão e análisc que nortearJoacscolhadc nossas 

açõcs, as quais. dc ccrto modo, extrapolam, muitas 

vezes, as nossas preferências e aversõcs. sendo esse 

processo de articulação o grande desafio ético no 

cotidiano das nossas pdticas 

Considerações finais 
Gostariamos de salientar que esse trabalho, 

realizado no SAPSI, tem implicações para o desen

volvimento de novas práticas em psicologia, uma vez 
que amplia os serviços p3ra um maior espectro da po

pulação, li medida que atende, principalmente. cama
das pobres. procurando conhecer as especificidadcs 

dessa demanda, partindo de recursos das teorias psi
cológicas disponíveis e valorizando os recursos fa

miliares e comunitários. Saindo do seuing protegido 

do espaço clinico, comumente, utilizado, o psicólogo 

aproxima-se da população, conhecendo seus códi
gos,mitos.tradiçõcserepresentaçõcs,oqueolevaa 

retroalimcntar sua prática e a ter subsidios para 

de~envolver metodologias de intervenção que 

possam atender às neceSSidades de populaçõcs de 
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diferentes segmentos socioculturais, sem perder de 
vista as dimen5ÕeS éticas que esse trabalho suscita, 
Umprogramadcintervençàodessanaturezadevede· 
senvolverestratégiasdiretivaseelieazes,pararesol. 
ver questões emergenciais como, por exemplo, pro
teger os indivíduos de situações de risco como as que 
se configuram ern casos de violência familiar, abuso 

sexual,dcntreoutras 
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