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RESUMO

Título: MEDINDO ALMAS 
Uma reflexão fenomenológico-hermenêutica sobre o uso dos testes psicológicos.

Autoria: Victor Portavales Silva
Orientadora: Ana Maria Lopez Calvo de Feijoo

O presente trabalho tem como objetivo empreender um exercício de pensamento acerca da
utilização dos testes psicológicas em uma clínica psicológica comprometida com as reflexões
da filosofia  existencial  e da fenomenologia.  Para tanto,  serão realizados três movimentos,
inpirados na fenomenologia-hermenêutica, sobretudo na idéia de destruição fenomenológica
(Destruktion),  de  Martin  Heidegger.  O  movimento  inicial  consiste  em uma  reconstrução
histórica  sobre  o  uso  dos  testes  psicológicos,  comparando  dois  momentos:  um momento
inicial, de fundação e estabelecimento da prática, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos,
e um segundo momento, de apropriação no Brasil. Essa reconstrução visa desvelar o sentido
tomado pela prática da mensuração psicológica em nosso tempo. O movimento seguinte será
de  desconstrução,  na  qual  a  reflexão  irá  deter-se  sobre  as  práticas  atuais  de  testagem
psicológicas, no intuito de compreender os sentidos tomados pela mensuração psicológica na
atualidade. Para tanto irá retratar a consolidação, regulamentação e utilização em massa de
testes psicológicos, no intuito de compreender o sentido tomado por esses instrumentos em
nossa época e permitir um afastamento do sentido presente na cotidianidade mediana. Após
esse  afastamento  será  iniciado  o  terceiro  momento,  de  ampliação  de  horizonte,  em  que
caminharemos rumo às possibilidades de aproximação entre os testes psicológicos e a clínica
psicológica  pautada  na  filosofia  existencial  e  na  fenomenologia  hermenêutica.  Para  isso,
iremos realizar uma revisão de casos clínicos dessa perspectiva psicológica em que esteja
presente  o  uso  de  testes  psicológicos,  para  verificar  que  fundamentos  sustentam  essa
utilização. Em conclusão, retomaremos as noções de serenidade (Gelassenheit),  de Martin
Heidegger, e a noção de paciência, de Søren Aabye Kierkegaard, como fundamentos possíveis
para mensuração psicológica em uma clínica de perspectiva fenomenológico-existencial.

Palavras-Chave:  Testes  Psicológicos,  Psicologia  Clínica,  Filosofia  Existencial,
Fenomenologia.
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Introdução

A primeira parte do presente trabalho tem como objetivo empreender uma reflexão

acerca da utilização dos testes psicológicos em uma clínica psicológica comprometida com as

reflexões da filosofia existencial e da fenomenologia. Para tanto pretendemos realizar uma

análise  inspirada  na  fenomenologia  hermenêutica,  sobretudo  na  ideia  de  destruição

fenomenológica (Destruktion), de Martin Heidegger. Sendo assim, a análise não seguirá o

caminho  comumente  associado  ao  termo,  de  exame  minucioso  que  tem  por  objetivo  a

decomposição em partes e o estabelecimento de quantidades e qualidades, como se costuma

realizar nos trabalhos científicos. Nossa análise irá pautar-se no sentido mais originário do

termo, que deriva do analisein grego, caracterizado pelo movimento de desvelamento, como

no destecer de uma trama, tal como discutido por Heidegger (2009).

A escolha do tema motiva-se inicialmente pelos dados revelados por Bastos e Gomide

(1989), que mostram que em 1989 a aplicação dos testes já era a segunda atividade mais

exercida pelos psicólogos brasileiros, e por Bastos e Gondim (2010), que concluem que no

ano de 2010 a avaliação psicológica ocupava a posição de atividade mais desempenhada por

esses  profissionais.  Apesar  de  sua  posição  de  destaque,  a  disseminação  das  práticas  de

testagem psicológica  nos  traz  uma preocupação  quanto  à  possibilidade  de  uma aplicação

irrefletida, sobretudo em relação aos aspectos éticos envolvidos. Ao observar a relação de

processos éticos instaurados contra psicólogos junto aos conselhos, que são divulgados no

periódico do Conselho Federal de Psicologia, notamos que grande parte dos processos estão

relacionados à aplicação irresponsável ou inadequada de testes psicológicos, ou mesmo por

problemas presentes na elaboração de laudos psicológicos, alguns deles baseados na aplicação

dos testes. 
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Essa preocupação ética é ainda maior dentre os psicólogos que pretendem trabalhar em

uma clínica inspirada na filosofia existencial e na fenomenologia, que propõe o exercício de

uma ética do cuidado. Ao referirmo-nos à ética do cuidado estamos retomando a discussão de

Santos e Sá (2013) sobre o sentido de cuidado (Sorge) na obra de Martin Heidegger. Dentro

desta  discussão,  o  cuidado  é  tomado  como  “unidade  existencial-ontológica  do  ser-aí”

(SANTOS & SÁ,  2013),  que  pode  manifestar-se  nas  relações  com outros  homens  como

preocupação, de modo substitutivo ou antepositivo, ou como indiferença. A indiferença e a

preocupação substitutiva são os modos em que na maioria das vezes nos relacionamos. Ao

modo  da  indiferença,  supõem-se  evidências,  naturalizam-se  os  sentidos  e  nivelam-se  as

diferenças.  A preocupação  como substituição,  por  sua  vez,  ocupa-se  de  tomar  para  si  as

tarefas de outrem, para liberá-lo delas ou devolvê-las prontas. 

A substituição  está  relacionada,  portanto,  à  tutela,  porque obscurece a  abertura da

existência  em  seu  caráter  de  liberdade.  A  clínica  psicoterápica  alicerçada  nos  critérios

científicos  adota,  comumente,  o cuidado ao modo da substituição.  E o que predomina na

cotidianidade mediana é a preocupação ao modo da indiferença. A clínica existencial,  por

outro lado, busca exercitar-se em uma terceira forma do cuidado, denominada anteposição ou

libertadora. 

A anteposição opõe-se ao cálculo e à tutela, pois se trata de um movimento de abertura

que  desvela  o  caráter  incontornável  da  liberdade  na  existência.  Antepor  é  assumir  uma

posição que permita a manifestação das possibilidades próprias do outro, manifestação esta

que  não  fica  obscurecida,  como  costuma  ocorrer  na  substituição  ou  na  indiferença.  Na

preocupação  como  anteposição  é  necessário,  portanto,  abandonar  quaisquer  respostas

previamente  constituídas.  Na clínica,  isso  significa  dar  um passo  atrás,  e  permitir  que  o
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fenômeno  manifeste-se  por  si  mesmo,  sem  impor-lhe  finalidades.  A  ética  do  cuidado

caracteriza-se pela anteposição como modo de lida da clínica existencial.

Os testes psicológicos apresentam inicialmente um problema para essa clínica.  Isto

ocorre porque esses dispositivos costumam aludir, de início e na maioria das vezes, a uma

visão instrumental, mais comumente associada à psicologia científica, que promove o cuidado

ao modo da preocupação substitutiva. A visão instrumental reduz os fenômenos à relação

causa-consequência.  Dessa  forma,  ocorre  um obscurecimento  no  qual  o  controle  aparece

como único modo de articulação possível. Todas as questões passam a ser encaradas através

da lógica do controle. Em nosso tempo, essa lógica direciona os esforços para a busca de

mecanismos que possibilitem medir, prever e controlar os fenômenos. Nessa busca incessante,

a instrumentalidade promove a eficiência como finalidade. Ou seja, o controle do controle. É

preciso não apenas controlar, mas garantir que os controles sejam eficazes. Estabelece-se uma

ética da eficiência, que se opõe à ética do cuidado.

Neste sentido,  os testes psicológicos parecem estabelecer uma relação clara com a

instrumentalidade. Sua tradição remonta à França do início do séc. XX, onde a pedagogia

científica encontrou na psicologia as ferramentas necessárias para aumentar a eficiência do

ensino  escolar.  Quando  concebida,  a  escala  Binet-Simon  tinha  por  objetivo  medir  a

capacidade  de  aprendizagem  para  que  fosse  possível  agrupar  os  alunos  em  classes

homogêneas, e promover o ensino seriado. Essa escala é tida como a origem da tradição da

testagem psicológica. Ela foi criada como um meio para alcançar um fim, e é esse o sentido

comumente associado aos testes até os dias atuais. Um sentido completamente instrumental,

já que a relação entre meio e finalidade só é possível a partir de uma ética da eficiência.

O  modelo  de  clínica  que  almejamos  busca  romper  com  a  visão  instrumental,  e,

portanto,  surge  à  primeira  vista  um movimento  de afastamento  em relação à  mensuração
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psicológica.  No  entanto,  em  nosso  entendimento  faz-se  necessária  uma  abordagem  mais

detida desta problemática. Simplesmente ignorar uma das principais atividades da psicologia

embasados em tão poucas evidências não nos parece um caminho aceitável, sobretudo porque

uma  atitude  fenomenológica  requer  uma  meditação  mais  demorada.  Adotar  a  atitude

fenomenológica nos impõe a tarefa de seguir adiante, de não parar nas pré-concepções. É

preciso refletir, e permitir a abertura necessária para que o fenômeno possa mostrar-se.

Para seguir adiante e compreender o fenômeno, pretendemos realizar três movimentos

no presente trabalho. O movimento inicial, apresentado no primeiro capítulo, consiste em uma

reconstrução histórica sobre o uso dos testes psicológicos, comparando dois momentos: um

momento  inicial,  de  fundação  e  estabelecimento  da  prática,  sobretudo  na  Europa  e  nos

Estados Unidos, e um segundo momento, de apropriação no Brasil. O primeiro capítulo será

dividido  em  duas  partes,  correspondentes  a  cada  um  dos  momentos  analisados.  A

reconstrução  apresentada  neste  capítulo  visa  desvelar  o  sentido  tomado  pela  prática  da

mensuração psicológica em sua fundação. Iremos iniciar o capítulo retornando ao momento

de criação e estabelecimento dos testes para que seja possível compreender as condições de

possibilidade que sustentam o fenômeno. Em seguida, iremos restringir o foco da análise para

os  desdobramentos  da  mensuração psicológica  no  Brasil.  Essa restrição  tem por  objetivo

reduzir o escopo do trabalho, tendo em vista que verificar todos os desdobramentos dos testes

psicológicos  desde  sua  fundação  seria  um exercício  extenso  e  extenuante.  Consideramos

também que  um foco  de  análise  menor  pode  possibilitar  a  reflexão  sobre  um modo  de

articulação específico do fenômeno, e uma reflexão mais rigorosa sobre os acontecimentos. 

O movimento seguinte, apresentado no segundo capítulo, será de desconstrução, na

qual nossa reflexão irá deter-se sobre as práticas atuais de testagem psicológicas, no intuito de

compreender  os  sentidos  comumente  tomados  pela  aplicação  dos  testes  psicológicos,  e
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afastar-se  deles.  Para  realizar  essa  desconstrução  iremos  investigar  o  momento  atual,  de

consolidação, regulamentação e utilização em massa de instrumentos de testagem psicológica.

Verificaremos também de que modo eles estão inseridos no contexto do ensino e do exercício

profissional da psicologia, bem como o caráter normativo que regula a utilização dos testes.

Após  esse  afastamento  será  iniciado  o  terceiro  momento,  apresentado  no  terceiro

capítulo, de ampliação de horizonte, em que caminharemos rumo a outras possibilidades de

aproximação  entre  os  testes  psicológicos  e  a  clínica  psicológica  pautada  na  filosofia

existencial e na fenomenologia. Neste capítulo apresentaremos modos de utilização dos testes

psicológicos  presentes  em  livros  e  artigos  de  psicologia  orientados  por  uma  perspectiva

fenomenológico-existencial. O objetivo será explicitar modos diferenciados de lida com os

testes psicológicos e tentar verificar que fundamentos sustentam essa utilização. 

Não  pretendemos  construir  um  manual  de  orientações  de  como  se  deve  ou  não

proceder  na  clínica  existencial,  mas  repensar  sobre  os  problemas  relacionados  a  uma

utilização irrefletida dos testes e promover o surgimento de novas possibilidades, de modo

que possamos estabelecer uma relação mais livre com essa atividade sem abandonarmos os

referenciais da filosofia existencial e da fenomenologia.

A  conclusão  a  que  chegamos  é  a  de  que  o  pensamento  meditante,  a  serenidade

(Gelassenheit) e a paciência são fundamentos possíveis para utilização dos testes, sejam eles

projetivos  ou  psicométricos.  Esses  fundamentos  serão  retomados  na  segunda  parte  do

trabalho, que consiste em uma análise fenomenológico-existencial  de um discurso clínico.

Nessa  situação clínica  não está  presente  a  utilização dos  testes  psicológicos,  mas  iremos

mostrar como essas noções podem fundamentar e sustentar qualquer atuação clínica em nossa

perspectiva. No caso em questão houve uma falta de tais fundamentos, o que se configura

como uma possibilidade de aprendizado e análise.

12



Parte I
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1. Reconstrução Histórica das Práticas de Testagem Psicológica

A  tradição  da  testagem  psicológica  remonta  ao  início  do  séc.  XX,

quando  foram  desenvolvidos  os  primeiros  testes  mentais  por  Cattell  nos

Estados  Unidos  da  América  e  a  escala  de  aprendizagem  Binet-Simon  na

França.  Resgatar  os  sentidos  tomados  por  essa  tradição  requer  retomar  sua

história  desde  seu  princípio.  Para  isso,  devemos  retornar  às  condições  de

possibilidade  para  o  surgimento  dos  testes  psicológicos,  reconstruindo

inicialmente  as  histórias  de  Cattell  e  Binet,  para depois  nos  determos em seus

desdobramentos na psicologia.

O início dos testes psicológicos na Europa e nos Estados Unidos

James McKeen Cattell (1860-1944), um proeminente psicólogo norte-americano, teve

seu  doutoramento  concluído  sob  a  orientação  de  Wundt  em  Leipzig,  na  Alemanha,

envolvendo o estudo de tempos de reação. Uma preocupação central em sua obra foi o estudo

das  diferenças  individuais,  com  a  presença  de  ideais  eugenistas  devido  à  influência  dos

trabalhos de Galton e da teoria da evolução das espécies de Darwin (GOODWIN, 2005).

Cattell acreditava que a inteligência era inata, e que deveria haver um meio de mensurá-la em

termos absolutos. Seus testes mentais consistiam em medidas que envolviam a aferição de

tempos de resposta,  velocidade de movimento,  tempo de nomeação de cores, entre outros

(GOODWIN, 2005, p. 257). Ao longo da década de 1890, aplicou diferentes versões de sua

bateria  de  testes  mentais  em  alunos  universitários,  com  o  intuito  de  utilizá-los  como

mecanismo preditivo do sucesso acadêmico. Porém em 1901, ao solicitar ao seu aluno Clark

Wissler  o  cálculo  da  correlação  estatística  entre  o  desempenho  nos  testes  mentais  e  as

avaliações acadêmicas,  Cattell  chegou à conclusão de que nenhum de seus testes possuía
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correlação estatística significativa em relação ao desempenho nas disciplinas acadêmicas. A

pesquisa de Wissler revelou que o sucesso em uma das disciplinas,  incluindo a ginástica,

possuía uma correlação estatística em relação ao desempenho em qualquer outra disciplina

superior  à  dos  testes  mentais  de  Cattell.  (GOODWIN, 2005,  p.  258)  O sucesso  em uma

disciplina possuiria, portanto, uma capacidade preditiva sobre o rendimento escolar maior que

qualquer teste desenvolvido por Cattel.

Como se pode observar, Cattel foi um dos responsáveis pelos primeiros esboços do

que mais tarde viriam a ser os instrumentos de avaliação psicológica. A aproximação entre o

estudo das diferenças individuais e a estatística revela que já se fazia presente o interesse

científico em classificar e medir características humanas, um interesse pautado, sobretudo nos

ideais positivistas de objetividade e mensurabilidade que se impunham às ciências.

A  abordagem  de  Cattell  para  a  avaliação  da  inteligência  perdeu  força  após  a

divulgação dos trabalhos de Binet. Nesse momento, a França procurava novas maneiras de

melhorar o rendimento de seus escolares. Nas escolas francesas era “significativo” (CASTRO

et al, 2007, p.268) o número de alunos repetentes ou com dificuldades de aprendizado. O

governo francês decidiu então comissionar Alfred Binet (1957-1911) para que desenvolvesse

técnicas capazes de indicar crianças que necessitassem de alguma forma de intervenção ou

educação especial. Em 1905, Binet criou em conjunto com Theodore Simon (1872-1961) uma

escala para medir o desenvolvimento mental da criança. Ele desenvolveu também o conceito

de idade mental presente na escala: um número que corresponde à capacidade de uma dada

criança em realizar atividades destinadas a certa idade. À escala foi dado o nome de seus

autores:  Escala  Binet-Simon.  Esta  tinha  por  objetivo  separar  os  alunos  em  classes

homogêneas quanto à capacidade de aprendizado, e proveu um argumento científico para a

organização das classes em um modelo seriado. 
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Se em Cattell os ideais positivistas se faziam presentes no método, em Binet observa-

se também a influência do pensamento de Comte. Havia um clamor do governo francês por

técnicas  capazes  de  promover  uma  transformação  social  através  do  avanço  científico  da

educação. O progresso era o objetivo principal, e a ciência seria a ferramenta que iria oferecer

o controle de que o governo necessitava. Nesse momento, a visão instrumental já impunha a

eficiência e o controle às decisões a serem tomadas pelo governo.

Nos Estados Unidos, a escala de Binet foi amplamente traduzida e aplicada. Em 1908,

Henry Herbert Goddard, influenciado por ideais eugenistas, criou uma classificação ajustada à

escala, cunhando a seguinte classificação: “débeis mentais seriam os indivíduos adultos com

idade mental  entre  8 e  12 anos;  imbecis,  aqueles  com idade  mental  entre  3 e  7  anos;  e,

finalmente, os idiotas teriam idade mental inferior a 3 anos.” (CASTRO et al, 2007, p.270).

Goddard propôs o isolamento dos deficientes mentais, para que não se reproduzissem e seus

genes não fossem propagados. Segundo ele, a debilidade mental seria hereditária. Contudo, a

ideia de Goddard que obteve maior êxito foi a medida de restrição à entrada de imigrantes

considerados  inaptos.  No  porto  de  Nova  Iorque,  diversos  imigrantes  foram  barrados  e

submetidos a uma escala traduzida por Goddard. Os resultados da escala indicavam que “83%

dos judeus, 80% dos húngaros, 79% dos italianos e 87% dos russos eram débeis mentais”

(GOULD, 2003, p. 171) e consequentemente essas pessoas foram impedidas de entrar no país.

Essa medida poderia ser considerada absurda à luz das concepções atuais da psicologia, mas,

à  época,  vários  estrangeiros  foram barrados  simplesmente  por  falta  de  conhecimento  no

idioma inglês, já que a escala possuía perguntas textuais e a versão aplicada não era traduzida

ao idioma nativo do avaliado.

Deve-se ressaltar que o objetivo da obra de Goddard bem como da promulgação da

medida de restrição à imigração era promover o progresso, assim como na França de Binet. A
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diferença crucial é que nos Estados Unidos o progresso justificou atos de segregação e seleção

social baseados em teorias raciais. Porém se Goddard introduziu a escala Binet-Simon nos

Estados Unidos, foi Terman o responsável pela popularização da mesma. Ele realizou uma

revisão estatística da escala, aumentou o número de tarefas para 90, e centralizou o resultado

médio (norma) em 100 pontos. Sua versão recebeu o nome de Stanford-Binet, e tornou-se a

base para os testes de inteligência modernos. (GOULD, 2003)

Em 1912, o alemão W. Stern decidiu modificar o conceito original de idade mental

criado por Binet. Sua ideia foi dividir o resultado da aplicação da escala Binet-Simon pela

idade cronológica do avaliado. Nasceu então o conceito de Quoeficiente de Inteligência (QI).

Esse  conceito  ainda  é  amplamente  utilizado  nas  escalas  de  inteligência,  e  foi  um  dos

principais argumentos citados para promover políticas de restrição à imigração, esterilização,

e segregação de grupos raciais e sociais na primeira metade do séc. XX. (GOULD, 2003)

Em 1917, Yerkes criou um teste coletivo baseado nas tarefas da escala Binet-Simon, e

aplicou sua versão em diversos pelotões do Exército Americano. Sua primeira bateria ficou

conhecida como Army Alpha. Posteriormente desenvolveu uma segunda, nomeada Army Beta.

A avaliação dos  militares  empreendida  por  Yerkes  gerou diversas  polêmicas.  A principal

delas envolveu o uso dos resultados na discriminação racial de soldados negros. Um efeito

indesejado das aplicações do Army alpha e do Army Beta foi o resultado geral de uma idade

mental de 13 anos para os militares brancos (GOULD, 2003). Esse resultado foi utilizado

como argumento contra as medidas de restrição à imigração exaltadas por Goddard. O uso

desses  testes  no  exército  americano  mostra  a  crescente  preocupação  em  utilizar  os

conhecimentos  psicométricos  no controle  social  e  na manutenção da soberania  militar.  O

objetivo era reconhecer e promover os militares considerados mais aptos.
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Spearman,  por  sua  vez,  foi  o  autor  responsável  por  buscar  uma medida  única  da

inteligência.  A  partir  da  década  de  1910,  ele  se  concentrou  em  desenvolver  métodos

estatísticos  de  análise  fatorial  para  calcular  a  correlação  entre  diversas  medidas  da

inteligência, criando um fator global chamado fator G. Para ele, o fator G representaria uma

medida  geral  da  inteligência  do  indivíduo.  Sendo assim,  podemos  atribuir  a  Spearman  a

reificação do conceito de inteligência, através de uma teoria unificada, que posteriormente

seria retomada por Cyril Burt e relacionada a fatores hereditários. (GOULD, 2003)

O uso da escala Binet-Simon na França representa o primeiro momento em que um

teste  psicológico moderno foi  utilizado para a  reorganização social.  Observa-se,  após sua

publicação, a proliferação de discursos científicos sobre o psiquismo, pautados pelo objetivo

de mensurar ou classificar características de pessoas. O que há em comum nesses discursos é

a tomada de perspectiva do homem como um ente a ser dominado. Quando nos referimos à

dominação,  estamos  falando  não  de  mera  relação  de  poder  para  com o  homem em sua

cotidianidade, mas sim de um olhar que busca compreender o homem por meio de fazeres

técnicos (nesse caso, o uso de testes psicológicos), e consequentemente tornar possível prever

e controlar reações (no caso da França do início do séc. XX, a reação buscada é alcançar a

melhoria  da  educação infantil).  Trata-se  justamente  do  que Heidegger  (2007) chamou de

pensamento  calculante,  aquele  pensamento  que  calcula,  que  maquina  ações  com  vista  a

reações previamente determinadas.

O pensamento calculante é um modo de pensar muito comum em nosso tempo. Ainda

segundo Heidegger (2007), é uma expressão da época em que vivemos, denominada era da

técnica. Para o autor, a técnica moderna representa um horizonte sob o qual todos os homens

tendem a relacionar-se com os entes através de uma visada instrumental, ou seja, a partir do

próprio uso.  Na relação com os outros homens,  essa tendência se manifesta  na forma do
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controle. O controle de si e dos outros é marcado pela perda da medida existencial, tal como

discutido  por  Feijoo  (2017).  Para  a  autora,  na  modernidade  “a  medida  existencial  fica

obscurecida pelo caráter normativo com que a medida é dada.” (FEIJOO, 2017, p. 28) Nesse

sentido,  os  testes  psicológicos  coadunam-se  à  tendência  moderna  e  impõem uma medida

externa, sedimentada, aos homens. Pautados nos critérios científicos, acabam por retirar do

homem a medida de sua própria existência.  A medida passa a ser um critério normativo,

construído estatisticamente, que guarda em si a resposta de como deve ser uma existência

normal. Diante das respostas da estatística, fica obscurecida a possibilidade de que se possa

encontrar uma medida na própria experiência.

Por outro lado, os desdobramentos da escala Binet-Simon nos EUA, que resultaram

em  uma  reificação  da  noção  de  inteligência,  revelam  ainda  outro  caráter  dos  testes

psicológicos, presente na psicologia moderna de maneira ampla: a noção de interioridade. Ao

encarar a inteligência como um traço individual capaz de ser medido em termos absolutos,

Stern,  Spearman  e  Burt  pressupõem uma interioridade  que  pode ser  acessada  através  da

decomposição em partes. Para eles, um dos modos de acessar essa interioridade é através da

aplicação das variações da escala de Binet, transformada nos testes de inteligência. Somente

através da noção de interioridade é possível falar em inteligência como uma característica

individual estável e mensurável.

A noção de interioridade está presente na psicologia desde seu surgimento, o que se

pode notar  na  diversidade  de  teorias  psicológicas  que  buscam explicar  o  comportamento

humano a partir de mecanismos internos aos sujeitos, tais como as teorias da personalidade, as

teorias  psicodinâmicas,  a  psicologia cognitiva,  etc.  A interioridade não é,  no entanto,  tão

moderna quanto possa nos parecer ao primeiro olhar. Segundo Vernant (1990, p. 344-346), já

nos  sécs.  V  e  VI  houve  o  despontar  de  uma  tradição,  que  para  nós,  foi  modificada

19



historicamente e resultou nas noções de interioridade de subjetividade modernas. Trata-se da

ideia de alma como “um elemento estranho à vida terrestre, um ser vindo de outra parte e em

exílio, aparentado ao divino (…), de uma força misteriosa e sobrenatural” (p. 345) que habita

o corpo do homem. Através da noção de alma presente na tradição judaico-cristã, operou-se

uma separação entre somático e psíquico, entre materialidade e espiritualidade. A alma, ou

psyché, deixou de ser, como na tradição grega manifesta na obra de Homero, uma “fumaça

inconsistente,  (…) fantasma sem relevo e  sem força que exala  do homem em seu último

suspiro” (p. 345) para tornar-se “uma força instalada no interior do homem vivo, sobre a qual

ele se prende e que ele tem o dever de desenvolver, de purificar, de liberar.” (p. 345)

Tomando a noção de interioridade como herdeira da concepção de alma, podemos

entender então que ao se propor medir características individuais em termos absolutos, os

testes psicológicos apontam para a própria noção de alma. Nesse sentido, não é absurdo falar

que nós psicólogos estamos na verdade  medindo almas, tal como anunciado no título deste

texto.  Mais  que  isso,  como  poderíamos  então  compatibilizar  o  uso  de  instrumentos  de

testagem com uma psicologia que refuta a própria noção de interioridade, tal como proposto

por Feijoo (2011)? De que modo seria possível então utilizar testes psicológicos sem nos

afastarmos  de  uma proposta  fenomenológico-existencial  em psicologia?  Ainda  não temos

elementos suficientes no texto para responder a essas perguntas. Tudo o que podemos dizer é

que essa problemática será retomada no segundo capítulo. Devemos então retornar à nossa

proposta  de  trabalho  e  continuar  nossa  investigação,  focando  agora  na  apropriação  da

testagem psicológica no Brasil.

Apropriação  da  testagem  psicológica  no  Brasil  e  surgimento  dos  testes
nacionais

No Brasil a psicologia emergiu como conhecimento científico no final do séc. XIX e

início do séc. XX sob um contexto majoritariamente autodidata, principalmente através da
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apropriação do conhecimento estrangeiro. A mensuração psicológica também foi apropriada

dessa forma. Somente em 1924, quando Medeiros  e Albuquerque publicou seu livro Tests, a

avaliação psicológica entrou em “um ritmo intenso de estudos e pesquisas, acompanhando o

desenvolvimento internacional na área.” (GOMES, 2004) O livro foi um marco, e seu rápido

sucesso pode ser atestado pelo número de edições: até o ano de 1928 foram publicadas cinco.

A recepção da obra de Medeiros e Albuquerque, bem como a influência das conferências

proferidas por Henri Piéron (1881-1964) em 1921 (GOMES, 2004) tornaram a mensuração

psicológica um tema popular entre os estudiosos da psicologia, psiquiatria e educação, como

pode ser atestado pelo levantamento das obras publicadas no período posterior a 1924: “O

movimento dos testes, em 1925, por C. A. Baker; Teste individual da inteligência, em 1927,

por Isaias Alves; O método dos testes, em 1928, por Manuel Bomfim, Testes: como medir a

inteligência dos escolares,  em 1931 por Celsina Faria  Rocha e  Bueno Andrade,  e  Testes

ABC: para a verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e escrita, por

Lourenço Filho.” (GOMES, 2004) Nesse primeiro  momento da mensuração psicológica no

Brasil há uma preocupação maior em adaptar e validar os testes estrangeiros antes de aplicá-

los, não há registros de produção nacional de testes psicológicos. O nome dado ao processo de

validação nesse momento é estalonagem, como em Leme Lopes (1928).

Na  segunda  metade  da  década  de  20  podemos  destacar   o  trabalho  de  Ulisses

Pernambucano, fundador do Instituto de Psicologia criado junto ao Departamento de Saúde e

Assistência  do  Estado  de  Pernambuco  em  1925,  e  “considerado  a  primeira  instituição

autônoma de psicologia a funcionar regularmente no Brasil.” (CASTRO et al, 2007, p.282).

Em  1926,  Ulisses,  à  frente  da  Direção  da  Escola  Normal  e  munido  das  contribuições

efetuadas pelo instituto que havia criado,  propôs um novo dispositivo no regulamento da

escola: atráves da avaliação por testes de inteligência, crianças com idade inferior a 13 anos
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poderiam candidatar-se à inscrição.  (MEDEIROS, 2001, p.38) O objetivo era oferecer um

ensino mais adequado às capacidades das crianças com altos escores. Em 1927, ele já havia

aplicado os testes de Claparède,  Binet,  Whipple, WoodWorth e Wells e Ribakoff em 130

meninas de Pernambuco. (ROSAS, 1985, p.24) E, como apontado por Rosas (1985), também

realizou experimentos com o método de Rorschach, tendo ele mesmo fabricado as pranchas

pois  ainda  não  eram comercializadas  no  Brasil.  Ulisses  não  foi  o  único  a  aplicar  testes

psicológicos  nesse  momento,  mas  foi  um  grande  divulgador  desses  instrumentos,  tendo

publicado trabalhos como “A Psicologia Objetiva e o Mecanismo Cerebral do Pensamento”

(1921),  “Estudo  psicotécnico  de  alguns  testes  de  aptidão”  (1927),  “Estudo  Estatístico  da

Paralisia  Geral”  (1927),  “As  Médias  de  Estatura  dos  Escolares  em Pernambuco”  (1927),

“Educação  das  crianças  anormais  de  inteligência”  (1928),  “Ensaio  de  aplicação  das  100

questões de Baillard” (1930), “O Vocabulário das Crianças das Escolas Primárias de Recife”

(1931), “O Teste ‘A Bola e o Campo’ em crianças de 12 e 13 anos” (1931, em conjunto com

Alda  Campos),  ”Quocientes  de  inteligência  em  escolares  do  Recife”  (1932),  “Estudo

estatístico  da  paralisia  geral”  (1933),  entre  outros.  Suas  obras,  assim  como  os  textos

estrangeiros  que as  influenciaram,  possuem um forte  caráter  de progresso.  O objetivo de

Ulisses era promover o progresso nacional através de avanços na educação.

Outrossim, o período de apropriação e aplicação de testes estrangeiros só representa

um primeiro momento na história dos testes psicológicos no Brasil.  Nas obras de Ulisses

Pernambucano, assim como nas de diversos outros autores tais como Manoel Bonfim, Isaías

Alves e Lourenço Filho, podemos observar que em toda a primeira metade do séc. XX o

ideário  progressista  esteve  em  voga  e  exerceu  forte  influência  no  Brasil.  Duas  grandes

manifestações desses ideais foram o movimento Higienista e o da Escola Nova. Não faz parte

de nosso objetivo explorarmos esses movimentos, mas devemos pontuar suas repercussões na
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Psicologia, notadamente na mensuração psicológica. Vemos que sob a influência desses dois

movimentos grande parte do trabalho científico foi permeado pelos objetivos de erradição das

moléstias  e elevação moral da nação. 

Nos trabalhos de Ulisses Pernambucano podemos observar a influência do movimento

da  Escola  Nova.  Seus  artigos  estão  majoritariamente  relacionados  à  aplicação  dos  testes

psicológicos  no  contexto  da  educação,  visando  melhorar  o  sistema  educacional  local,  e

proporcionar  oportunidades  adequadas  às  crianças  avaliadas  como  normais  ou  anormais.

Acreditava-se que a razão poderia elevar a educação a um patamar superior. O objetivo de

melhoria não estava relacionado ao mero esclarecimento, mas também ao provimento de mão

de  obra  adequada  às  necessidades  de  um  país  que  estava  iniciando  um  projeto  de

industrialização de sua economia. Nesse período a pedagogia científica dava seus primeiros

passos mas, já bastante influente entre educadores europeus, foi incorporada ao pensamento

de nossos educadores através do autodidatismo ou de estudos empreendidos no exterior. Além

da ênfase na racionalidade, os ideais da Escola Nova incluiam a universalização, gratuidade e

laicidade do ensino, o que implicava a promoção da igualdade de condições no acesso ao

ensino. Todo o ideário estava permeado pela esperança de que a educação poderia contribuir

para a diminuição das desigualdades e para o progresso geral da nação. 

O Higienismo, por sua vez,  esteve mais presente na interface da psicologia com a

medicina. O sanitarismo constitui sua principal ação no Brasil. Novamente o objetivo era o

progresso da nação, mas desta vez através da aplicação dos conhecimentos da medicina. É

bem  verdade  que,  no  período  sob  influência  do  Higienismo,  diversas  moléstias  foram

extensamente combatidas no Brasil, porém o modo de inserção dessas práticas foi conturbado

em  alguns  momentos.  Um  exemplo  que  não  possui  relação  direta  com  a  mensuração

psicológica,  mas  ilustra  bem  as  consequências  de  uma  aplicação  violenta  dos  ideais
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higienistas é a revolta da vacina ocorrida no Rio de Janeiro após a campanha de vacinação

obrigatória  promovida  por  Oswaldo Cruz  em 1904.  Nesse  momento  a  situação  da  saúde

pública no Rio de Janeiro era precária, e o objetivo da campanha era justamente melhorar a

saúde da  população erradicando completamente  a  varíola.  Contudo,  sem uma política  de

informação à população, e utilizando a força para invadir casas e vacinar os moradores, a

população viu-se humilhada pelo governo. Entre o povo acreditava-se que o uso das vacinas

poderia justamente provocar a doença. Iniciou-se então intenso movimento de revolta popular

que só pôde ser contido após a revogação da lei de vacinação obrigatória e com o uso das

forças armadas.

Uma linha extrema do pensamento higienista, notadamente eugenista, também esteve

presente no ideario dos pensadores da época. Segundo Wanderbrook e Boarini (2008, p.520)

“entre eugenia e higiene mental existia um permanente diálogo, no curso do qual a primeira

quase se tornou um fundamento teórico da segunda.” Percebemos essa presença sobretudo no

periódico  Archivos  Brasileiros  de  Hygiene  Mental,  órgão  oficial  da  Liga  Brasileira  de

Hygiene Mental. Já no primeiro número, de 1925, há um artigo de Juliano Moreira, intitulado

“A Selecção Individual de Immigrantes no Programma da Hygiene Mental”. O título é uma

clara  referência  à  política  de  restrição  à  imigração praticada  nos  Estados  Unidos.  Mas  a

restrição à imigração não é a única medida apontada como necessária por Moreira (1925,

p.113), como podemos ver no seguinte trecho:

Entre nós, como algures aliás, não se tem meditado bastante sobre o papel valioso
dos manicômios na prophylaxia das doenças nervosas e mentaes. As internações não
previnem apenas delictos communs mas também os attentados contra a saúde mental
da  população,  interrompendo  a  serie  de  casos  mórbidos  hereditários.  Tenho
conhecimento  de  mais  de  uma  serie  mórbida  familiar  descontinuada,  graças  à
internação do individuo propagador do mal. (MOREIRA, 1925, p.113)
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O trecho retoma a idéia de hereditariedade de doenças mentais, presente no mito da

família Kallikak1, criado por Goddard e refutado por Gould (2003, p.173).

Na página 115, Moreira conclui o artigo com mais um comentário eugenista:

Emquanto  não  for  possível  o  referido  accordo  entre  as  nações  que  fornecem
emigrantes e as que necessitam de immigrantes, devemos fazer sem distincção de
raça ou nacionalidade uma selecção individual o mais que possível rigorosa sob o
ponto de vista  mental,  isto  é,  não devemos receber immigrantes  que apresentem
perturbação  mental  congênita  ou  adquirida:  nenhum  idiota,  nenhum  epiléptico,
nenhum  maníaco-depressivo,  nenhum  paraphrenico,  nenhum  paranóico,  nenhum
doente de qualquer outra psychose definida poderá saltar em nenhum porto nacional
e se entrar pelas fronteiras terrestres deverá ser repatriado, mesmo que seja à custa
da nação. Se dentro dos 12 primeiros mezes da entrada do emigrante no paiz lhe
sobrevier algum dos referido estados psychopathicos, deverá também ser repatriado
o mesmo emigrante. Nenhum estrangeiro de mais de dez annos poderá permanecer
no paiz por mais de seis mezes se não souber ler e escrever pelo menos a própria
língua. Almejo à saúde mental da nacionalidade brasileira que elementos maus não
venham de paízes extranhos concorrer para abaixar-lhe o nível. (MOREIRA, 1925,
p.115)

No segundo  número  da  revista,  ainda  no  Anno  I,  1925,  encontramos  três  artigos

relacionados  à  eugenia.  No  primeiro,  Roxo  (1925,  p.7)  argumenta  que  “se  não  há  uma

legislação que impeça o casamento de degenerados, no emtanto deveriam os médicos de cada

família aconselhar que se inquirisse do estado de saúde dos noivos, a evitar que se creasse

uma familia de psychopathas.”

No segundo artigo podemos destacar a seguinte fala de Pacheco e Silva (1925, p.27):

Desnecessario se torna assignalar  o alcance de providencias nesse sentido,  cujos
effeitos se fariam sentir immediatamente,  não só em relação à criminalidade que
entre nós tem augmentado extraordinariamente, como também contribuiria para a
selecção  da nossa  raça,  afastando elementos  nocivos  que só servem para  influir
maleficamente  na  constituição  das  futuras  gerações  brasileiras.  (PACHECO;
SILVA, 1925, p.27)

Kehl (1925, p.69) começa o terceiro artigo dizendo:

A Idea de estabelecer a exigência legal do exame pre-nupcial, apesar da evidencia e
clareza de seus fins salutares, Moraes e sociaes, tem tido contradictores  das duas

1 A família Kallikak foi primeiramente apresentada por Goddard em seu livro The Kallikak Family: A Study in
the  Heredity  of  Feeblemindedness (1912).  Trata-se  de  um  estudo  de  caso  no  qual  Goddard  analisa  a
hereditariedade de duas parcelas de uma mesma família para explicar suas ideias sobre o inatismo da deficiência
mental. Para Goodwin (2005, p.265), o estudo mostrou-se “um exemplo clássico de como os preconceitos podem
influenciar a coleta e a interpretação de dados.” Gould (2003, p.169-177) salienta a presença de manipulação nos
dados da família Kallikak, citando inclusive a alteração de fotos da família para que os indivíduos tivessem uma
aparência mais grotesca.
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espécies  apontadas:  para uns era um abuso,  uma iniqüidade,  uma immoralidade;
para outros, uma utopia, um ‘não vale a pena’, uma rematada tolice. Para a minoria
culta, porém, constituída pelos que conhecem os intuitos ultra-prophylacticos dessa
medida familiar e racial, ella é digna de applausos, de incitamento, digna de tornar-
se  obrigatória,  como se  dá  com as  medidas  sanitárias  para  evitar  a  incursão  de
epidemias mortíferas. (KEHL, 1925, p.69)

 Outro artigo relacionado à eugenia só volta a aparecer no número 3 do Anno 4, 1931,

com o título “Como evitar as proles degeneradas” e autoria de Alberto Farani.

Verificamos  até  o  momento  que  no  início  do  séc.  XX a  psicologia  encontrava-se

presente em dois campos: a medicina e a pedagogia. Na segunda havia maior presença de

trabalhos  de  cunho  psicométrico,  com  objetivos  bastante  similares  aos  do  trabalho

desempenhado por Binet na França.  Em 1930, Isaías Alves publicou seu livro “Os testes e a

reorganização escolar”, e aproximou ainda mais psicologia e pedagogia. 

Em 1934, Lourenço Filho publicou a primeira edição do Teste ABC, que tinha por

objetivo verificar a maturidade da leitura e da escrita em crianças. A publicação deste teste

marca o início da produção genuinamente brasileira no campo da mensuração psicológica.

Esse teste,  assim como o Binet-Simon, foi utilizado para estabelecer classes homogêneas,

como podemos observar no prefácio da segunda edição:

A circunstancia  de  não  haverem os  grupos  escolares  de  São  Paulo  procedido  à
organização de classes selectivas, por estes testes, a partir de 1932, veiu offerecer
possibilidade para comparação dos resultados de approvação dos alumnos (...) De
facto, funccionando os grupos escolares referidos no anno de 1931 (...) a variação da
taxa de aprovação, em 1931, só poderá ser legitimamente atribuída à organização
das classes selectivas pelos testes ABC. (LOURENÇO FILHO, 1936)

O  prefácio  dessa  edição  também  apresenta  críticas  positivas  de  Terman,  Pintner,

Pierón e  Ballesteros  ao  Teste  ABC,  que  demonstram o  alcance  internacional  da  obra  de

Lourenço  Filho.  Destacaremos  aqui  a  citação  de  Pierón,  publicada  no  L’Année

Psychologique, XXXII année (1931)2: 

2 Optamos por incluir  apenas a  citação de Piéron porque é a  única efetivamente verificável,  de modo que
pudemos buscá-la na publicação original do L’Année Pschologique. As outras citações presentes no prefácio da
2ª Ed. carecem de fonte. A citação que consta no livro é a seguinte, em tradução livre: “Para determinar nas
crianças, o grau de maturidade necessária à acquisição da leitura e da escripta, e evitar esforços inúteis, quando
precoces,  nos  escolares  do  1º  grau,  o  director  do  ensino  de  São  Paulo,  eminente  pedagogo  e  psychologo,
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Pour detérminer le degré de maturité nécessaire à l’acquisition de la lecture et de
l’ectriture chez les enfants et éviter un effort inutile parce que trop précoce, chez les
écoliers du 1er degré, le directeur général de l’Enseignement de Saint-Paul, l’éminent
pédagogue et psychologue Lourenço Filho, a préparé une série de 8 tests, destinés à
interroger les fonctions impliquées par l’apprentissage de la lecture et de l’écriture,
et interrogeant la coordination visuélo-motrice (copie de dessins, reproduction de
mouvements),  la  capacité  de  discriminer  et  reproduire  les  sons  entendus
(coordination  auditivo-motrice),  la  mémoire  (immédiate  e  logique),  la
compréhension (des  ordres),  l’attention (épreuve de  pointage),  avec  notation des
résultats  en échelle  de 3 points  pour  chacune des  épreuves,  et  représentation de
profils individuels. 
(...) On se saurait trop féliciter de cet  effort d’une si belle tenue technique, avec
l’auter  du travailt,  l’initiateur  et  le  guide,  Lourenço Filho. (PIÉRON, 1931 apud
LOURENÇO FILHO, 1936)

Essa citação está presente da seção de resumos, onde Piéron tece comentários sobre o

artigo “Um ensaio de organização de classes seletivas do 1º grau, com o emprego dos testes

ABC”, de autoria de Noemy M. Da Silveira3, que trabalhou com Lourenço Filho na Escola

Normal Caetano de Campos (comumente chamada Escola da Praça, e atualmente nomeada

Escola Estadual Caetano de Campos).

Segundo Monarcha (2008, p.15):

(..)  dentre  as  práticas  psicométricas  destinadas  a  observar  e  medir  atributos  e,
sobretudo,  prever  desempenhos,  os  testes  ABC sobrepujaram as  demais  práticas
existentes, por exemplo, a Escala Métrica de Inteligência Binet- Simon, não só pela
eficiência de propósitos e resultados como também pela proeminência intelectual de
Lourenço Filho acompanhada pela ocupação de postos nos negócios  públicos da
nação. (MONARCHA, 2008, p.15)

O alcance e sucesso dos Testes ABC também podem ser verificados pela quantidade

de edições, exemplares e traduções para outros idiomas. A obra rendeu 12 edições, alcançou a

marca de 62.000 exemplares, além de ter sido traduzida para o  espanhol:  Tests  ABC para

primer grado (Buenos Aires: Kapelusz) e Tests ABC de verificación de la madurez necesaria

para el aprendizaje de la lectura y escritura (Buenos Aires: Kapelusz); inglês: The ABC Test,

a method of verifying the maturity necessary for the learning of reading and writing, résumé

of the book Testes ABC (Philadelphia: Temple University); e francês: Les Tests ABC, pour la

Lourenço Filho, preparou uma série de 8 testes destinados a revelar as funcções necessárias a essa aprendizagem.
Não se louvará sufficientemente esse trabalho, de tão bella apresentação technica.”

3 Também conhecida como Noemy da Silveira Rudolpher, nome adotado após o casamento.
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verification d’une maturité nécessaire à l’aprentissage de la lecture et l’écriture e Un essai

d’organisation de classes selectives par l’emploi des Tests ABC (1931). Além de Piéron, a

obra  também foi  divulgada  na  Europa  por  Halina  Radecka,  esposa  de  Waclaw Radecki.

(MONARCHA, 2008)

Posteriormente,  Helena  Antipoff  elaborou  um  teste  projetivo  que  consistia  numa

redação com o título Minhas Mãos, e nomeou-o Teste MM.  O teste é considerado “uma

técnica  de  psicodiagnóstico  que  permite  a  apreensão  de  elementos  da  personalidade,  da

expressão intelectual, do nível sócio-cultural e do desenvolvimento escolar do examinado.”

(PINHEIRO, 1979, p.53) 

Novamente,  assim como no caso  do  Teste  ABC,  os  psicólogos  empenham-se  em

oferecer  instrumentos  científicos  à  educação,  para  apreender  características  individuais  e

traçar  perfis.  Em  última  instância,  podemos  perceber  que  o  objetivo  dos  dois  testes  é

promover certo tipo de reorganização social a partir dos resultados observados. Os dois testes

foram usados por educadores nas décadas de 1930 e 1940 para discriminar indivíduos com

características consideradas anormais e promover ações corretivas.

Na década de 1940, a Psicologia adentrou um novo ramo, o da organização científica

do trabalho. Esse foi o início de um terceiro período na mensuração psicológica brasileira: a

época de ouro dos psicologistas e dos testes psicológicos. Em 1947, foi inaugurado o Instituto

de Seleção e Orientação Profissional (ISOP), órgão da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de

Janeiro. O catalão Emilio Mira y Lopez (1896-1964) havia deixado sua terra natal devido à

derrota do Exército Republicano na Guerra Civil Espanhola. Depois de sair da Espanha, fez

um périplo por França, Inglaterra, Estados Unidos, Cuba, Argentina, Uruguai, até vir para o

Brasil.  Aqui,  instalou-se  no  Rio  de  Janeiro,  e  foi  o  primeiro  diretor  do  ISOP.  Segundo

Campos (1997, p.133), “a fala de Mira y Lopez evidencia a matriz a partir da qual ele pensa o
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papel do psicólogo: um especialista em higiene mental, capaz de aplicar as descobertas da

ciência na solução de problemas humanos,  visando a melhoria  das condições de vida em

sociedade.”

Mira y Lopez desenvolveu um importante papel na Psicologia do Trabalho durante o

período  em  que  residiu  no  Brasil.  O  teste  desenvolvido  por  ele,  o  Psicodiagnóstico

Miocinético  (PMK),  teve  sua validação realizada  no Brasil,  por  sua esposa,  a  Sra.  Alice

Madeleine Galland Mira. O PMK avalia a personalidade do examinado, e foi amplamente

utilizado no exame para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação de motoristas, tendo

sido, portanto, requisito para a permissão para dirigir no Brasil.

Como podemos perceber, a entrada e o estabelecimento da mensuração psicológica no

Brasil esteve intimamente ligado aos ideais do Positivismo, do Higienismo, e da Escola Nova.

A principal ideia em voga era a de que a racionalidade científica conduziria a sociedade a um

patamar  superior,  tendo,  nesse  momento,  a  França  como  ideal  civilizatório.  A  noção  de

evolução social estava presente e norteava as ações dos cientistas que pretendiam utilizar seus

métodos para reorganizar as instituições e melhorar o funcionamento do conjunto de costumes

e práticas sociais. A ignorância era considerada uma moléstia a ser combatida. O uso dos

testes disseminou-se inicialmente nas pesquisas científicas e através das aplicações no campo

da educação, principalmente dando suporte à Pedagogia científica, e nas décadas seguintes

adentrou em outros  campos tais  como a seleção e  orientação de trabalhadores.  O que  se

observa é um uso ligado à previsão e ao controle dos atos humanos, justificado por termos

como progresso (sobretudo na educação), segurança (na seleção de motoristas, reprovando os

avaliados considerados agressivos) e eficiência (na seleção dos candidatos mais adequados a

cada cargo).
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Os ideais que norteavam o uso dos testes psicológicos durante esse período (1900-

1940) não corresponde aos ideais  almejados por uma psicologia pautada pela  perspectiva

fenomenológico-existencial.  As preocupações concernentes à mensuração psicológica eram

de ordem técnico-científica. Teria essa característica se alterado nas décadas seguintes? É o

que tentaremos verificar a seguir, retomando as determinações que passaram a regular o uso

dos testes psicológicos após a regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil.

2. Determinações atuais da mensuração psicológica no Brasil

Durante a década de 1950 surgiram as primeiras propostas relacionadas ao ensino e o

exercício profissional da psicologia, assim como os primeiros cursos de nível superior em

psicologia, como o da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), fundado

em 1953 e considerado o primeiro do Brasil, o da Pontifícia Universidade Católica do Rio

Grande do Sul (PUC-RS) em 1954, da Universidade de São Paulo (USP) em 1957, e da então

Universidade Católica de Minas Gerais (UCMG) em 1959. Na década de 1960 ocorreu a

regulamentação do exercício profissional da psicologia, assim como as primeiras legislações

relacionadas  ao ensino da psicologia nos  cursos de graduação.  Desde então, vivemos um

período de intensa normatização da Psicologia. Essa normatização manifesta nas leis, decretos

e resoluções que regulam o exercício e o ensino da psicologia nos trazem também orientação

sobre  uso  dos  testes  psicológicos.  Portanto,  necessitamos  compreender  a  legislação

concernente às práticas psicológicas, em especial no que se refere ao uso dos testes. Para isso,

devemos resgatar parte da história recente da profissão.

A  profissão  de  psicólogo  foi  regulamentada  no  Brasil  em  1962,  através  da

promulgação da Lei 4.119/62, pelo presidente de João Goulart, e ministros F. Brochado da

Rocha e Roberto Lyra. A lei estabelece as seguintes funções privativas do profissional em

psicologia:
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a) diagnóstico psicológico; 
b) orientação e seleção profissional;
c) orientação psicopedagógica;
d) solução de problemas de ajustamento; 
(BRASIL, 1962)

A Lei 5.766/71, por sua vez, estabelece e regulamenta o funcionamento dos conselhos

federal e regionais de psicologia. Essa providência representa também um marco na história

da  profissão no Brasil,  pois  promove autonomia  de gestão  e  fiscalização das  práticas  do

psicólogo.

Em 1992 o Conselho Federal de Psicologia (CFP) enviou ao Ministério do Trabalho a

descrição  das  especificidades  da atuação do profissional  em psicologia,  descrevendo suas

áreas  de  atuação:  “no  âmbito  da  educação,  saúde,  lazer,  trabalho,  segurança,  justiça,

comunidades  e  comunicação com o objetivo  de  promover,  em seu trabalho,  o  respeito  à

dignidade  e  integridade  do  ser  humano.”  As  ocupações  descritas,  por  sua  vez,  são  as

seguintes: psicólogo clínico, do trabalho, do trânsito, educacional, jurídico, do esporte, social

e professor de psicologia (2º grau ou ensino superior).

A Resolução 025/2001 do CFP definiu a utilização de testes psicológicos como prática

privativa dos psicólogos, além de regulamentar sua elaboração, comercialização e uso. Essa

resolução define também os requisitos mínimos dos instrumentos de avaliação psicológica.

Para os testes de múltipla escolha, escalas, inventários e similares (testes psicométricos), os

requisitos mínimos são:

I - apresentação da fundamentação teórica do instrumento, com especial ênfase na
definição do construto, sendo descrito em seu aspecto constitutivo e operacional,
incluindo  a  definição  dos  possíveis  propósitos  do  instrumento  e  os  contextos
principais para os quais ele foi desenvolvido;

II - apresentação de evidências empíricas de validade e precisão das interpretações
propostas  para  os  escores  do  teste,  justificando  os  procedimentos  específicos
adotado na investigação;

III - apresentação de dados empíricos sobre as propriedades psicométricas dos itens
do instrumento;
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IV - apresentação do sistema de correção e interpretação dos escores, explicitando a
lógica  que  fundamenta  o  procedimento,  em  função  do  sistema  de  interpretação
adotada, que pode ser:
a) referenciada à norma, devendo nesse caso relatar as características da amostra de
padronização  de  maneira  clara  e  exaustiva, preferencialmente  comparando  com
estimativas nacionais, possibilitando o julgamento do nível de representatividade do
grupo de referência usado para a transformação dos escores.
b) diferente da interpretação referenciada à norma, devendo nesse caso explicar o
embasamento  teórico  e  justificar  a  lógica  do  procedimento  de  interpretação
utilizado.

V - apresentação clara dos procedimentos de aplicação e correção, bem como as
condições  nas  quais  o  teste  deve  ser  aplicado,  para  que  haja  a  garantia  da
uniformidade dos procedimentos envolvidos na sua aplicação

VI -  compilação  das  informações  indicadas acima,  bem como outras  que  forem
importantes, em um Manual contendo, pelo menos, informações sobre:
a) o aspecto técnico-científico, relatando a fundamentação e os estudos empíricos
sobre o instrumento; e
b) o aspecto prático, explicando a aplicação, correção e interpretação dos resultados
do teste.
c) a literatura científica relacionada ao instrumento, indicando os meios para a sua
obtenção. (CFP, 2001)

Já para os testes projetivos os requisitos mínimos são:

I - apresentação da fundamentação teórica do instrumento com especial ênfase na
definição do construto a ser avaliado e dos possíveis propósitos do instrumento e os
contextos principais para os quais ele foi desenvolvido;

II - apresentação de evidências empíricas de validade e precisão das interpretações
propostas  para  os  escores  do  teste,  com  justificativas  para  os  procedimentos
específicos adotado na investigação, com especial ênfase na precisão de avaliadores,
quando o processo de correção for complexo;

III - apresentação do sistema de correção e interpretação dos escores, explicitando a
lógica  que  fundamenta  o  procedimento,  em  função  do  sistema  de  interpretação
adotada, que pode ser:
a) referenciada à norma, devendo nesse caso relatar as características da amostra de
embasamento  teórico  e  justificar  a  lógica  do  procedimento  de  interpretação
utilizado;
b) diferente da interpretação referenciada à norma, devendo nesse caso explicar o
padronização de maneira clara e exaustiva, preferencialmente comparando com
estimativas nacionais, possibilitando o julgamento do nível de representatividade do
grupo de referência usado para a transformação dos escores;

IV - apresentação clara dos procedimentos de aplicação e correção e condições nas
quais  o  teste  deve  ser  aplicado  para  que  haja  a  garantida  da  uniformidade  dos
procedimentos envolvidos na sua aplicação;

V -  compilação  das  informações  indicadas  acima,  bem como outras  que  forem
importantes, em um Manual contendo, pelo menos, informações sobre:
a) o aspecto técnico-científico, relatando a fundamentação e os estudos empíricos
sobre o instrumento;
b) o aspecto prático, explicando a aplicação, correção e interpretação dos resultados
do teste; e
c) a literatura científica relacionada ao instrumento, indicando os meios para a sua
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obtenção. (CFP, 2001)

O texto de que trata a resolução 025/2001 foi alterado pela resolução 002/2003, por

sua vez modificada pela resolução 005/2012. Os requisitos mínimos, no entanto, mantiveram-

se inalterados, tendo sido incluídos nos itens I, II e III os requisitos éticos e de defesa dos

direitos humanos.

A Resolução 005/2012, por outro lado, descreve os testes psicológicos como: 

(...)  procedimentos  sistemáticos  de  observação  e  registro  de  amostras  de
comportamentos  e  respostas  de  indivíduos  com  o  objetivo  de  descrever  e/ou
mensurar características e processos psicológicos, compreendidos tradicionalmente
nas  áreas  emoção/afeto,  cognição/inteligência,  motivação,  personalidade,
psicomotricidade,  atenção,  memória,  percepção,  dentre  outras,  nas  suas  mais
diversas  formas  de  expressão,  segundo  padrões  definidos  pela  construção  dos
instrumentos. (CFP, 2012)

O  artigo  20  dessa  resolução  traz  orientações  sobre  as  atividades  vedadas  aos

psicólogos no exercício da produção, validação, tradução, normatização, comercialização ou

aplicação  de  testes  psicológicos,  tais  como  a  proibição  de  seu  uso  para  atividades  que:

caracterizem negligência, preconceito, exploração, crueldade, violência ou opressão; possam

induzir  a  convicções  políticas,  filosóficas,  morais,  ideológicas,  religiosas,  raciais,  ou  de

orientação sexual;  configurem castigo  ou  tortura;  ou  ainda  a  tradução,  validação,  uso  ou

comercialização  de  instrumentos  que  criem,  mantenham  ou  reforcem  estereótipos,

preconceitos e estigmas.

A  Resolução  025/2001  instituiu  também  a  Comissão  Consultiva  em  Avaliação

Psicológica, responsável pela recepção, análise e avaliação dos testes em âmbito nacional.

Essa comissão é composta por no mínimo quatro membros, indicados pelo CFP por notório

saber na área. A lista dos instrumentos avaliados, contendo o parecer dos avaliadores, está

disponível no Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), na página  web do

CFP.  O  sistema  possuía,  em  2015,  161  testes  aprovados  e  101  testes  reprovados  pelos

pareceristas. Já em 2017 haviam 201 testes aprovados e 112 testes reprovados. Curiosamente,
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o Teste ABC de Lourenço Filho e o Teste Minhas Mãos de Helena Antipoff não figuravam

em nenhuma das listas, parecendo terem sido completamente esquecidos. O PMK de Mira y

Lopez,  todavia,  segue sendo utilizado,  constando na lista  de instrumentos  aprovados pelo

conselho. 

Em dezembro de 2013, o CFP divulgou uma nota da Comissão que ressaltava o uso

privativo dos testes psicológicos por profissionais credenciados, informava sobre a autonomia

do profissional na escolha do instrumento mais adequado para cada utilização, bem como

divulgava o SATEPSI e a campanha contra a banalização do uso dos testes. Cabe ressaltar

que desde 2008 o CFP vem travando uma batalha contra os principais sistemas de busca

online visando restringir  o acesso a portais  que oferecem informações indevidas sobre os

testes ao público leigo. O êxito só foi alcançado em 2012 com uma decisão proferida pela 21ª

Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que determinou a retirada de palavras-

chave que fizessem alusão aos testes psicológicos nos sistemas de busca.

Como podemos perceber, uma diferença crucial entre o período atual e o período de

entrada e estabelecimento da mensuração no Brasil é a extensa regulamentação existente hoje.

Além disso, a prática tornou-se privativa de psicólogos e orientadores educacionais (embora

estes não possuam acesso aos  testes  de personalidade)  e  vem ganhando força:  como dito

anteriormente, há cerca de 25 anos a aplicação dos testes já era a segunda atividade mais

exercida  pelos  profissionais  em  psicologia  (BASTOS;  GOMIDE,  1989),  e  em  2010  a

avaliação  psicológicas  era  a  atividade  mais  desempenhada  pelos  mesmos  (BASTOS;

GONDIM, 2010).  Contudo, o ensino no nível de graduação parece não adequar-se à posição

de  destaque  da  avaliação  psicológica  na  prática  profissional, pois  recente  pesquisa

(PADILHA;  NORONHA  &  FAGAN,  2007)  revelou  que  apenas  7%  dos  psicólogos

consideram satisfatória a formação no que se refere a disciplinas sobre testagem psicológica,
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enquanto 40% dos entrevistados declaram utilizar testes psicológicos. Cabe ressaltar que o

principal  motivo para a  não utilização dos  testes,  segundo os  60% restantes,  é  a  falta  de

conhecimento gerada pela pouca ênfase dada ao assunto durante a formação, fato ressaltado

por Noronha (2002).

Com relação ao uso dos testes na prática profissional, Padilha et al (2007) indica que

os instrumentos mais utilizados são os testes de personalidade, enquanto a pesquisa de Joly et

al (2007) aponta que essa é a segunda categoria mais utilizada:

Teste N %

1º HTP 22 20,8

2º IFP 18 17,1

3º TAT 14 13,3

4º RAVEN 11 10,4

5º DFH 5 4,7

5º WARTEGG 5 4,7

5º MACHOVER 5 4,7

6º AC 4 3,8

6 º BENDER 4 3,8

7 º TDAH 3 2,8

7 º IHS 3 2,8

8 º PFISTER 2 1,9

8 º TOULOSE 2 1,9

8 º ZULLIGER 2 1,9

9 º CPS 1 0,9

9 º AC-15 1 0,9

9 º WISC 1 0,9

9 º COLÚMBIA 1 0,9

9 º CAT 1 0,9

9 º QUATI 1 0,9

Total 106 100

Tabela 2 – Testes mais utilizados. Adaptado de Padilha et al (2007).
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Categoria do Teste N %

1º Inteligência 106 11,3

2º Personalidade 99 10,6

3º Interesses, motivação, valores e atitudes 74 7,9

4º Funções Neuropsicológicas 19 2,0

5º Psicomotricidade 11 1,2

5º Desenvolvimento 11 1,2

- Outro 224 24,0

- Não relatado 47 5,0

- Não se aplica 79 8,5

- Mais de um instrumento 154 16,5

- Instrumento desenv. pelos autores 110 11,8

Total 934 100,0

Tabela 3 – Categorias de instrumentos mais utilizadas. Adaptado de Joly et al (2007).

Analisando os resultados das duas pesquisas podemos constatar que as duas categorias

mais populares são os testes de personalidade e os de inteligência. Essa popularidade também

é corroborada  por  Noronha,  Primi  e  Alchieri  (2004),  que  mostram que,  dentre  os  testes

disponíveis para comercialização no Brasil, os de inteligência e os de personalidade são os

disponíveis em maior número e diversidade.

Com relação à  adequação dos  instrumentos,  Noronha et  al  (2004) realizaram uma

pesquisa  consultando  146  testes  comercializados  no  Brasil.  Foram  verificados  aspectos

relativos  à  medida,  padronização,  validade  e  precisão  dos  instrumentos.  Os  resultados

revelaram que somente 28,8% dos testes consultados possuíam menção a estudos relativos à

precisão, validade e padronização. A conclusão do artigo aponta que “a psicologia brasileira

tem-se caracterizado por despender pouca atenção aos fundamentos científicos de sua prática

profissional” (p. 94). Tal relato é alarmante, principalmente quando proferido por um grupo

de pesquisadores do qual faz parte Primi, autor que já fez parte da comissão indicada pelo

CFP. Contudo, o foco de nosso trabalho não é qualidade estatística dos testes, mas sim o

modo como os testes vem sendo empregados, às vezes indiscriminadamente, e os fins a que

podem estar servindo.
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Nossa revisão bibliográfica fez-nos concordar com Patto (1997) em relação às críticas

comumente feitas aos testes psicológicos:

A  crítica  dos  testes  tem  sido  feita  em  diferentes  níveis  de  profundidade:  dos
conteúdos; da definição de inteligência e de personalidade em que se apoiam; do
critério estatístico e adaptativo de normalidade que lhes serve de base; da situação
de testagem propriamente dita; da teoria do conhecimento a partir da qual eles são
gerados. (PATTO, 1997, p. 2)

Nosso objetivo difere dessas críticas, focadas na lógica interna dos testes. Queremos

compreender os sentidos que estão em jogo quando os testes são utilizados, para podermos

pensar sobre seu lugar em uma psicologia de perspectiva fenomenológico-existencial.  

Para Balbinotti (2005) os testes devem ser utilizados “quando se procura um emprego,

quando se inicia um tratamento psicológico, quando se avaliam características, capacidades

ou habilidades pessoais, e mesmo diversos outros aspectos inseridos nas perspectivas clínica,

escolar,  organizacional,  judicial  (e muitas outras)”  (p.44).  Esta  indicação nos  revela  certo

clamor pelo uso dos testes, que pode ter como consequência um uso naturalizado e portanto

irrefletido dos instrumentos. 

Nas escolas os testes vêm sendo utilizados para suprir uma demanda majoritariamente

disciplinar.  Nestas  instituições  este  objetivo  é  muito  claro,  pois  como relatado  por  Patto

(1997): 

Encaminhar para diagnóstico os alunos que não correspondem às expectativas de
rendimento  e  de  comportamento  que  vigoram  nas  escolas  é  um  anseio  de
professores,  técnicos  e  administradores  escolares  que  um  número  crescente  de
psicólogos que trabalham em consultórios particulares ou em centros públicos de
saúde tem ajudado a realizar. (PATTO, 1997, p. 1)

Nesse sentido, o psicodiagnóstico é utilizado para identificar no aluno o que haveria

em seu interior que o impediria de seguir a norma. Os testes são utilizados como suporte na

busca de uma causa que seja capaz de explicar o comportamento desviante da criança, para

que mediante o diagnóstico, seja possível traçar o prognóstico e indicar-se um tratamento para

corrigir o desvio. 
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No início do séc. XX o papel disciplinador dos testes manifestou-se na organização de

classes homogêneas, como observamos na resposta obtida com a aplicação da escala Binet-

Simon à demanda do governo francês. Nos dias atuais, a própria organização delineada pela

aplicação dos testes nas escolas clama por mais testes. Uma vez que a organização das escolas

não esteja mais em questão, resta aos testes o papel de garantir a manutenção desse arranjo.

Em última instância, as crianças são submetidas à aplicação dos testes para garantir o próprio

funcionamento das escolas, quando seu comportamento não é compatível com o ordenamento

desejado nessas instituições.

Nas empresas, por sua vez, a demanda mais comum é a seleção de pessoal. Acredita-

se que os testes em conjunto com entrevistas são capazes de averiguar se uma pessoa é ou não

adequada  a  uma  determinada  vaga.  Outros  usos  comuns  são  a  aplicação  de  testes  para

realocação de profissionais com rendimento abaixo do esperado e a aplicação de testes em

profissionais com cargos de liderança para promover melhorias de caráter individual através

de práticas de coach ou similares. 

Já  nas  instituições  judiciárias  comumente os  testes  são utilizados para averiguar  o

nível de periculosidade em exames criminológicos de condenados, além de serem atualmente

utilizados para avaliação psicológica de crianças em situação de disputa de guarda parental

(LAGO; BANDEIRA, 2008), dentre outras aplicações. 

Há,  portanto,  uma  demanda  majoritariamente  disciplinar  na  utilização  dos  testes

psicológicos. Quando utilizamos estes instrumentos estamos, de início e na maioria das vezes,

promovendo um disciplinamento social. Esse uso irrefletido é, portanto, uma manifestação do

pensamento calculante tal como proposto por Heidegger (2007), como dito anteriormente. Em

contraposição ao pensamento calculante,  que maquina e controla,  Heidegger propõe como

alternativa o pensamento meditante. Esse modo de pensar, caracterizado pelo demorar-se nas
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coisas, está intimamente relacionado à serenidade (Gelassenheit) heideggeriana, que remonta

à tradição cristã de uma submissão mística, e na obra de Heidegger tem o sentido de um

“deixar-ser”, de um “relaxamento” frente às coisas, caracterizado por uma atitude serena. Não

se trata de uma atitude submissa ou apática, mas justamente de um dizer sim e não ao mesmo

tempo. Ou seja, a Gelassenheit enquanto caminho de pensamento possui a ambigüidade como

uma característica central. Seria esse então um caminho possível para o uso dos testes em uma

Psicologia  que  pretenda  ser  fenomelógico-existencial?  Através  da  fenomenologia

hermenêutica de Martin Heidegger podemos dizer que sim, mas devemos meditar e observar

de que modo os testes são empregados nessa Psicologia. Façamos isso então, seguindo ao

próximo capítulo.

3. Os Testes Psicológicos na Clínica Fenomenológico-Existencial

Para  buscar  outra  possibilidade  de  apropriação  da  mensuração

psicológica,  torna-se  necessário  investigar  os  fundamentos  que  sustentam  a

util ização  dos  testes  psicológicos  na  clínica  psicoterapêutica  pautada  pela

perspectiva  fenomenológico-existencial.  Sendo  assim,  iremos  analisar  quatro

situações  clínicas  dessa  perspectiva  em  que  o  processo  de  avaliação

psicológica envolve o uso dos testes.

O  primeiro  caso  é  do  adolescente  chamado  Pedro,  que  aos  13  anos  de

idade  já  havia  passado por  uma série  de  diagnósticos  médicos  e  psiquiátricos,

e  acabou  sendo  enviado  ao  consultório  psicológico  para  um  diagnóstico

diferencial.  Esse  caso  foi  apresentado  por  Feijoo  (1998),  uma  das  principais

referências  da  perspectiva  fenomenológico-existencial  e  da  daseinsanalyse  no

Brasil.  Segundo  o  relato  da  autora,  Pedro  era  um  menino  que  se  comportava

agressivamente  e  apresentava  um  comportamento  estereotipado,  no  qual  se
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faziam presentes  tiques  motores  e  de  fala.  O jeito  dele  era  motivo  de  chacota

entre  amigos  e  familiares,  e  causava  afastamento  social  e  intenso  sofrimento,

além  do  sentimento  de  culpa.  Durante  sua  vida,  ele  havia  sido  diagnosticado

sob  os  termos  “debilidade  mental”  (p.  199),  “pré-psicose  infantil”  (p.  199),

“leve  debilidade  mental”  (p.  199),  “esquizofrenia”  (p.  200),  e  o  famoso

“levado  da  breca”  (p.199).  Passou  por  diversos  tratamentos  medicamentosos,

envolvendo  o  uso  de  “Ritalina”  (p.199)  e  “Haloperidol”  (p.  200);

psicológicos,  envolvendo  terapia  individual  e  familiar;  e  uma  internação

psiquiátrica.  

Nada  parecia  ser  capaz  de  controlar  o  comportamento  de  Pedro,  cuja

situação  requeria  um  diagnóstico  certeiro  como  meio  de  resolução,  para

atender  as  demanda dos  pais  e  da escola.  Já  na  primeira  sessão,  Feijoo  (1998)

desconfiou que o menino apresentava sintomas característicos  da Síndrome de

Gilles  de  La  Tourette  (SGT),  um  “mal  neurológico,  que  facilmente  pode  ser

confundido  com  um  transtorno  psicológico”  (p.  198).  Nessa  síndrome,

costumam  estar  presentes  sinais  de  hiperatividade  antes  mesmo  dos  sintomas

característ icos da SGT, tais  como:  

(...) dificuldade de concentração, dificuldade de concluir o que começa, atitude de
desligamento, como se não estivesse ouvindo ou alheio ao que se fala ou ao que
acontece, comumente distraído e disperso, atos impulsivos, mudança constante de
atividades  e  grande  dificuldade  em  lidar  com  limites,  inquietude  generalizada.
(FEIJOO, 1998, p. 198)

Esses sinais constituem o primeiro sintoma da SGT, que envolve: 

• Hiperatividade e distúrbio de deficiência da atenção e organização;
• Dificuldade de aprendizado;
• Dificuldade com o controle dos impulsos (impulsividade);
• Depressão com tendências autodestrutivas (suicídio);
• Distúrbios do sono;
• Características obsessivo-compulsivas;
• Labilidade emocional e agressividade (auto e heterodirigidos). 
(FEIJOO, 1998, p. 198)
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A SGT é caracterizada por dificuldades comportamentais, emocionais e cognitivas,

porém  com  “funções  cognitivas  de  atenção,  concentração,  memória  e  coordenação

psicomotora neuropsicologicamente preservadas” (p. 198). Para avaliar a preservação destas

funções  e  realizar  o  diagnóstico  diferencial  que  permita  ter  certeza  sobre  a  presença  da

síndrome,  torna-se imprescindível  a  utilização dos  testes  psicológicos,  pois  somente estes

instrumentos são capazes de avaliar com precisão tais características. Com esse pensamento,

Feijoo decidiu aplicar em Pedro os seguintes testes psicológicos:

(...) teste Gestáltico Visomotor de Laurette Bender, com o propósito de averiguar
organicidade;  Escala  Wechsler  de  Inteligência  para  Crianças,  para  descartar  a
hipótese  anterior  de  debilidade  mental;  por  fim  os  testes  projetivos,  para
levantamento  das  questões  emocionais  e  da  dinâmica  familiar,  a  saber:  ômega,
família em objetos e HTP. (FEIJOO, 1998, p. 201)

Os resultados foram surpreendentes:

(...) pôde-se constatar a inexistência de uma debilidade mental, uma vez que Pedro
revelava um raciocínio lógico,  inteligência normal,  QI 115 e no Bender a  idade
visomotora  foi  compatível  com  a  idade  cronológica,  mas  com  um  traçado
característico de organicidade.  No ômega,  evidencia-se uma convivência familiar
conflitiva e no HTP, sentimentos de inadequação e menos valia. (FEIJOO, 1998, p.
201)

Tendo estes dados em mãos, a terapeuta pôde então concluir  que:

(...)  Pedro revelava fortes  indícios de problemas neurológicos,  acompanhados de
alterações  afetivo-comportamentais,  que  vinham  sendo  agravados  pela
desestruturação  familiar  diante  dos  problemas  oriundos  do  seu  comportamento.
(FEIJOO, 1998, p. 202)

Em resumo, o menino apresentava, através da aplicação da bateria de testes, todos os

indícios  necessários  para  o  diagnóstico  da  Síndrome  de  Gilles  de  La  Tourette.  Somente

através da aplicação dos instrumentos foi possível chegar a essa conclusão. Ora, mas seria

então o diagnóstico um dos objetivos da clínica fenomenológico-existencial? Não há como

negar  que  Feijoo  é  um  dos  expoentes  desse  tipo  de  clínica  psicológica,  então  o  que

fundamentaria sua utilização dos testes? Na situação clínica apresentada, não há elementos

suficientes para tirarmos grandes conclusões. Parece-nos, até mesmo, que se trata apenas de
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um fazer  técnico,  como em qualquer  outra  clínica.  Será assim realmente? Vejamos outra

situação clínica da mesma autora.

Em Feijoo (2017) somos apresentados à situação clínica de José, um menino de 11

anos que poderia ser confundido com as personagens literárias Bentinho, João sem Medo e

Menino Maluquinho. Através do uso de metáforas literárias, a autora busca outros modos de

compreensão da Síndrome de Gilles de La Tourette. Ela mostra que mesmo possuindo todas

as características da síndrome, o menino também poderia ser identificado através de fábulas.

Mais que isso, as fábulas, quando submetidas ao diagnóstico psicológico e médico correriam

o risco de ser reduzidas à mera classificação do quadro psicopatológico:

Se imaginarmos essas mesmas crianças sendo encaminhadas para um psicólogo sob
a  alegação  de  que  eram  crianças  problemas,  não  há  a  menor  dúvida  que  elas
entrariam no consultório desse psicólogo pelos nomes de Menino maluquinho, João
e Bento e sairiam com outras identidades, quais sejam: o hiperativo, o destemido e o
obsessivo-compulsivo. A experiência existencial de cada um desses meninos seria
esquecida e prontamente reduzida a uma categoria de diagnóstico. (FEIJOO, 2017,
p. 19)

Ainda segundo a autora:

A experiência existencial de cada um desses meninos seria esquecida e prontamente
reduzida a uma categoria de diagnóstico. A Psicologia e a Psiquiatria, como ciências
naturais,  transformam a  experiência  humana  em transtornos  psíquicos  com uma
eloqüência tão eficaz que passamos a nos esquecer da experiência mais originária do
homem em sua pluralidade, complexidade e incontornabilidade. (FEIJOO, 2017, p.
25)

Assim, verificamos a eficiência dos diagnósticos, acompanhados de sua insuficiência.

Eles são eficientes porque são capazes de identificar características e prever comportamentos

de  maneira  até  mesmo  surpreendentes,  porém  são  insuficientes  ao  não  abarcarem  por

completo  a  experiência  humana.  Sendo  assim,  o  diagnóstico,  por  si  só,  não  é  o  que

fundamenta a utilização dos testes na clínica fenomenológico-existencial. 

Na situação em questão,  faltava  ao  menino José  uma identidade.  Ele  era  filho  de

médicos, e os pais, extremamente preocupados, já haviam consultado diversos especialistas,

sem sucesso na busca de uma explicação para o comportamento do filho. O menino já havia
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recebido  diversas  classificações  identificatórias,  tais  como:  autismo,  transtorno obsessivo-

compulsivo,  e uma suspeita  de sociopatia.  Diante das  características de José,  também foi

necessário aplicar testes psicológicos para realizar o diagnóstico diferencial da SGT. Além

disso, os testes também foram necessários para formular um laudo a ser enviado à escola de

José, que exigia uma resposta da Psicologia para os “problemas de ajustamento” do rapaz.

Sobre essa questão, escreve a autora:

O leitor deve estar se perguntando, psicodiagnóstico, laudo. Como assim? Traçar um
perfil, fazer um diagnóstico, prescrever? Tudo isso não iria contra todas as idéias
que estamos desenvolvendo aqui? Sim e não. (...) Caso José quisesse continuar a
freqüentar essa escola, eu corresponderia à exigência da instituição. Caso ele não
quisesse,  o  rumo  seria  outro.  Acontece  que  no  encontro  seguinte,  perguntei  ao
menino  sobre  seu  interesse  em continuar  na  escola  em que  se  encontrava.  Ele
respondeu, sem pensar: quero, essa foi a escola em que eu me senti mais à vontade,
as professoras e meus colegas são legais. Às vezes bato e cuspo neles porque eles
ficam rindo de  mim,  mas  depois  me arrependo.  É  que  na  hora,  não  sei  o  que
acontece, que eu bato. (FEIJOO, 2017, p. 36)

O sim de Feijoo (2017) ao uso dos testes, portanto, não é um sim absoluto. Seu não,

em  contrapartida,  também  não  é  um  não  absoluto.  Ela  resguarda,  com  sensibilidade,  a

possibilidade que o menino possa decidir sobre esse aspecto de sua própria existência. Na

aplicação dos testes, ela continua sustentando a ambiguidade de dizer sim e não ao mesmo

tempo:

Durante a aplicação do primeiro teste neuropsicológico, José e eu nos divertimos
muito. Em um primeiro momento, ele negou-se radicalmente a realizar a tarefa e,
ainda ficou muito irritado com a  proposta.  Nesse  momento,  lembrei-me que ele
gostava  muito  da  Escolinha  do  professor  Raimundo.  Propus  a  brincadeira  de
imitarmos a escolinha. Ele decidiu que eu seria o professor Raimundo e ele seria um
dos  personagens.  Ele  escolheu  ser  um  personagem  que  sabe  sempre  todas  as
respostas às perguntas do professor. Só que no decorrer da brincadeira, ele imitava
tão bem os outros personagens que eu não consegui conter o riso. Quanto mais eu ria
mais ele se esmerava na imitação. Chegamos ao final da sessão, e eu me dei conta
que havia rompido com as normas de objetividade e neutralidade necessárias  na
aplicação  dos testes.  Sem as  quais,  os  resultados  não  teriam nenhuma validade.
Resolvi ignorar isso (...) (FEIJOO, 2017, p. 40)

Aqui, a ambiguidade de responder sim e não aos testes manifesta-se na possibilidade

de utilizá-los sem que para isso suas normas e prescrições devam ser seguidas à risca. Nesse

sentido,  é  possível  assumir  uma  atitude  distinta  da  investigação  científica,  resguardando
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outras possibilidades de encontros existenciais. O teste pode ser um meio de viver, junto ao

analisando, experiências que não ocorreriam somente por meio da fala e da escuta. Sendo

assim, os testes podem ser instrumentos extremamente potentes na clínica fenomenológico-

existencial, desde que fundamentados em outros pilares, que não os técnico-científicos.

Esse  dizer  sim e  não está  pautado pela  serenidade  (Gelassenheit)  a  que  se  refere

Heidegger  (2000).  A  serenidade  seria,  para  Heidegger,  uma  forma  de  contrapor-se  ao

horizonte  da  técnica  moderna  (HEIDEGGER,  2007).  Por  meio  da  técnica,  o  homem

relaciona-se através da instrumentalidade, conquistando a todos os entes por meio de seus

usos, desafiando-os. A técnica é, para ele, um horizonte no qual o homem perdeu sua morada.

Ele tornou-se distante da natureza e dos costumes tradicionais, enraizados. Trata-se, portanto,

de  um processo  de  desmoradamento4.  A  serenidade,  por  outro  lado,  permite  ao  homem

utilizar-se da técnica sem que para isso ele necessite tornar-se escravo dela. Nisso consiste a

ambigüidade de dizer sim e não ao mesmo tempo. É um modo de relacionamento mais liberto,

pois mantém em suspenso as respostas definitivas.

A serenidade  é,  dessa forma,  um dos fundamentos  possíveis  para  a  utilização dos

testes  psicológicos.  No  entanto  não  é  a  única.  A  paciência,  no  sentido  proposto  por

Kierkegaard, também é um fundamento possível. Ainda nessa situação clínica, nos diz Feijoo:

E quanto ao psicodiagnóstico? A escola insistiu em que esse fosse entregue, já que
isso fazia parte dos procedimentos da instituição. Anteriormente, referi-me ao sim e
não ao psicodiagnóstico. Sim e não psicodiagnóstico, o que isso quer dizer? Sim,
porque  os  diagnósticos  dizem  respeito  a  um  modo  de  intervenção  terapêutica
presente em nosso mundo. Mundo totalmente tomado por uma ordem tecnocrata. E,
além disso, facilita a comunicação com outros profissionais uma vez que esta se dá
de modo inequívoco. Não, uma vez que a relação que eu estabeleceria com José
dizia respeito a algo que apareceria na própria experiência de nossa relação. Ou seja,
não seria  permeada por  nenhuma identidade  previamente estabelecida.  (FEIJOO,
2017, p. 38)

4 Neologismo criado pelo autor para referir-se à perda da morada. É uma brincadeira, um jogo, com o termo
desmoronamento.
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Apesar, de estar se referindo à serenidade e à técnica neste trecho, consideramos que a

fala de Feijoo pode ser interpretada também pelo viés da paciência kierkegaardiana. Segundo

Feijoo et al (2013):

Para atrair o homem perdido na multidão, é necessário dispor de um conhecimento
sobre os conteúdos das demandas da multidão. Deve-se ser capaz de descrever o
mundo com todos os seus encantos e com o tom de paixão daquele que se deixa
levar pela multidão. Deve-se mostrar petulante para o ouvinte jovial, triste para o
melancólico, espiritual e porventura gostar de belas palavras, mas sem esquecer que
este ajudante – na tarefa de ajudar – deve manter-se num exercício permanente de
reflexão e apropriação da sua singularidade, de modo a não se deixar perder também
na multidão. Na comunicação indireta, por meio de disfarces, faz-se necessário o
desprendimento  em  relação  à  opinião  que  se  tem  a  respeito  das  coisas,  sem
esquecer-se de que, ao se colocar na posição do outro, tem-se a intenção de desfazer
sua ilusão – e, nisto, é que reside a diferenciação entre ajudante e ajudado. (FEIJOO,
2013, p. 48)

Esta é uma bela descrição do que é a paciência para Kierkegaard. A paciência é a

virtude do bom ajudante, por meio da qual ele mergulha na ilusão do ajudado para que possa

fazê-lo se dar conta de sua condição e libertar-se de suas ilusões. O bom terapeuta, em uma

perspectiva fenomenológico-existencial, deve ser como o bom ajudante. Ele não precisa falar

as palavras certas, certeiras, para causar uma transformação naquele que busca sua ajuda. Pelo

contrário, deve utilizar não as palavras certas, mas apenas as necessárias. Necessárias para

que o outro possa apropriar-se de sua própria condição.

Retomando as situações clínicas de José e  Pedro,  não seria  a  utilização dos testes

psicológicos uma maneira de dialogar com o próprio horizonte de sentidos presente em nosso

tempo? Utilizar-se da técnica é um meio de conversar com aquele que, iludido, relaciona-se

apenas por meio da técnica, principalmente por meio do cálculo de vantagens e desvantagens.

Sendo assim, há certo caráter libertador nesse modo de utilização dos testes, e a paciência

pode então configurar-se como um fundamento possível para a utilização de instrumentos de

mensuração  psicológica,  sejam  eles  psicométricos  ou  projetivos.  Em  relação  aos  testes

psicométricos,  basta que tenhamos em mente que ao seguir  suas prescrições  não estamos

medindo apenas características psicológicas individuais, mas estamos medindo almas, como
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dito anteriormente. Em relação aos testes projetivos, devemos lembrar o que disse Van Den

Berg: 

O conceito de projeção tem-se tornado familiar. Tanto assim que mal podemos – se
é que podemos – compreender as dificuldades teóricas implícitas nesse conceito. E,
de fato, ninguém foi ainda capaz de explicar de que modo a projeção se efetua. Seria
necessário compreender que não há teoria aceitável para explicar de que maneira
uma disposição de ânimo anormal, um distúrbio mental, isto é, alguma coisa dentro
do paciente,  possa sair  dele,  possa mover-se  rumo a objetos  do mundo externo,
juntar-se  e  incorporar-se  a  eles,  de  tal  forma  que  o  paciente  os  perceba  como
realidade,  perdendo simultaneamente  a  memória  da  realidade  verdadeira.  Porque
uma coisa é certa: o mundo a que o paciente se refere, para ele é tão real quanto,
para nós, o mundo em que vivemos. O seu mundo é, até mesmo, mais real que o
nosso; pois, ao passo que podemos nos livrar do feitiço de uma paisagem depressiva,
o  paciente  não  é  capaz  de  se  liberar  do  seu  lúgubre  panorama.  (...)  Assim que
compreendemos o que significa a palavra projeção enfrentamos um enigma. (VAN
DEN BERG, 1981, p. 23-24)

Em conclusão, os fundamentos que sustentam a utilização dos testes psicológicos em

uma clínica psicológica de perspectiva fenomenológico-existencial não são ordinários. Não há

nada de comum neles. Eles são completamente distintos dos motivos usuais para o emprego

destes instrumentos.  No lugar  de fundamentos técnico-científicos,  temos a  serenidade e a

paciência como pilares. Mas ainda resta uma dúvida: Será que esses pilares estão presentes

apenas na prática profissional de Feijoo? Trata-se de uma pergunta cabível, já que até agora

analisamos  apenas  situações  clínicas  desta  autora.  Vejamos  então  mais  duas  situações

clínicas.

Protasio (2017) nos apresenta os casos de Tito e Luiza, duas crianças consideradas

hiperativas,  e  diagnosticadas  com  Transtorno  de  Déficit  de  Atenção  e  Hiperatividade

(TDAH).  Em seu  relato,  Protasio  (2017)  busca  “mostrar  que  a  categoria  diagnóstica  da

hiperatividade e os protocolos desenhados com fins ao seu tratamento, embora hegemônicos,

são  insuficientes  para  compreender  a  existência  mesma  em  seu  acontecer”  (p.123).

Novamente,  a  discussão  trata  do  embate  entre  eficiência  e  insuficiência  presente  no

pensamento técnico e científico. Como nos informa a autora, “no mundo da técnica (...) o que

impera é a requisição pela produtividade, pela adaptação e pela eficiência” (p. 123). Nesse
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contexto,  podemos  retomar,  ainda,  uma  fala  de  Feijoo  que  nos  lembra  que  é  comum o

encaminhamento  de  crianças  “que  não  seguem a  norma  vigente  para  os  consultórios  de

psiquiatria, psicologia, etc. para que eles possam aprender a se comportar segundo a ordem

vigente” (FEIJOO, 2017, p. 33). Adaptação, eficiência, e controle estão sempre relacionados.

Mas e Tito e Luiza? Como seriam suas existências? Como foram aplicados os testes?

Tito e Luiza são crianças com idade entre seis e sete anos que cursam o primeiro ano do

ensino  fundamental,  vivenciando  assim  o  momento  de  transição  entre  a  pré-escola  e  a

alfabetização.  Ambos  foram  direcionados  à  psicoterapia  por  sugestão  das  instituições

escolares.  Eles  foram  encaminhados  porque  se  mostravam  “agressivos  na  escola  e  têm

tumultuado o bom andamento dos trabalhos” (PROTASIO, 2017, p. 126). Tito costumava

agredir fisicamente os colegas e se recusava a fazer o dever, enquanto Luiza apresentava-se

rebelde,  reagindo  com  impulsividade  e  chutando  objetos  quando  contrariada.  Em  uma

linguagem  corriqueira,  poderia  se  dizer  que  essas  crianças  eram  “inquietas,  insolentes,

descontroladas,  desinteressadas  dos  assuntos  da  escola”  (p.  126).  Sob  a  égide  da

psicopatologia, no entanto, deveriam ser chamadas de portadoras do Transtorno de Déficit de

Atenção e Hiperatividade. 

Como nos mostra  Protasio  (2017,  p.  127-128),  nosso  horizonte  histórico  pode ser

“denominado  era  da  técnica,  cujo  fundamento  é  a  redução  de  toda  compreensão  a  uma

causalidade eficiente, o que implica determinar a causa que interfere no caminho da eficiência

de modo a consertar o que está errado.” Nesse sentido, a psicologia é fortemente influenciada

pela prática médica, que institui a tríade diagnóstico, prognóstico e tratamento. Tudo o que

escapa  à  norma  é  entendido  como  doença,  e  precisa  ser  “avaliado,  diagnosticado  e

consertado”  (p.  128).  Trata-se  de  um processo  de  normalização,  que  pode  ser  entendido

47



também  como  normatização ou  disciplinamento.  Diante  dessa  problemática,  frente  às

situações de Tito e Luiza, Protasio se questiona: 

(...) existiria outro viés interpretativo na compreensão e na lida com a criança que
vem ao  psicólogo a  partir  de  seus comportamentos desviantes  que  precisam ser
restaurados? Como corresponder a esta solicitação? Que decisões podem se abrir
como  possibilidade  em  uma  perspectiva  que  quer  se  deixar  guiar  pela  própria
situação, prescindindo de determinações prévias? A questão passa a ser: dados os
limites  impostos  pela  teoria  na  compreensão  de  um acontecimento  infantil,  que
outros caminhos percorrer? Haveria a possibilidade de resgatar a perspectiva que
emerge da própria criança acerca de sua história e de sua existência, assim como da
situação que implica todos os envolvidos? Como não embarcarmos, imediatamente,
na  lógica  vigente  da  causalidade  e  correção  com vias  a  restaurar  a  capacidade
produtiva da criança? (PROTASIO, 2017, p. 139)

São perguntas que não podem ser respondidas por vias simples. Diante da dificuldade

imposta pela busca de respostas, a autora busca inspiração na literatura. Para compreender

Tito e Luiza, recorre à personagem Luciana, de Graciliano Ramos. Deixo ao leitor a tarefa de

buscar, no texto de Protasio (2017), explicações detalhadas sobre a escolha dessa personagem.

Aqui, cabe apenas dizer que Luciana é uma menina que tem o diabo, e não sabe se tê-lo é bom

ou ruim.

No  primeiro  atendimento  de  Tito,  a  mãe  e  uma  irmã  de  15  anos  entraram

acompanhando-o à sessão. Somente deixaram a sala quando o menino assim o permitiu. Ele

parecia  inquieto,  e  perguntou quanto  tempo duraria  a  conversa com a psicóloga.  Quando

soube que restavam ainda 40 minutos, passou a acompanhar o andamento do relógio a cada

minuto. Ele relatou então como era difícil fazer o dever, e como era chato receber castigos.

Disse não conseguir controlar-se ao ser provocado pelos colegas, agredindo-os. Em uma das

agressões quebrou os óculos de um amigo da escola. Decide então ficar calado até o fim da

sessão. Ele parece não entender o que acontece consigo, que o faz agir daquela maneira com

os colegas.

Na semana seguinte, dirigiu-se à psicóloga: 

Você começa. Eu obediente, digo: Você já sabe me dizer o que aconteceu entre você
e seu amigo? Ele diz: Sei. Aquela coisa lembra? Que fica dentro de mim, na minha
cabeça. Às vezes é forte, às vezes fraca. Hoje ela está fraquinha. Ao me lembrar que
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Tito não quis responder à pergunta direta feita na última sessão, tento um caminho
indireto e pergunto o que muda quando aquela coisa está fraquinha. Tito não sabe
dizer.  Pergunto-lhe se sabe desenhar essa coisa. Tito desenha círculos com umas
pontas saindo. O círculo que tem mais pontas é a  coisa forte, a que tem menos, é
fraca, e a que tem só uma ponta é fraquinha. Adoro verde, referindo-se à cor que ele
escolhe pra desenhar. (PROTASIO, 2017, p. 145)

Analisando  o  traçado  utilizado  por  Tito  e  considerando  seu  desenho  rudimentar,

Protasio questiona então se o menino estaria preparado para os desafios escolares, em especial

a alfabetização. Na sessão seguinte, o menino diz que continua sem conseguir fazer o dever,

tem sido tomado pela  coisa e acaba ficando sem almoço, como forma de punição. Decide

então brincar com tinta guache, e faz uma pintura do que parece ser um rosto. Mais uma vez a

psicóloga tem a impressão de que o desenho de Tito é muito rudimentar para uma criança de

sete anos. Preocupa-se com sua alfabetização, pois ela costuma andar junto com uma boa

organização do desenho. Há na observação de Protasio sobre os desenhos “uma referência

construída estatisticamente, ou seja, correta, mas não necessariamente verdadeira” (p. 146).

Ela levanta então a possibilidade de que os deveres não sejam apenas desinteressantes para o

menino, mas que ele não esteja pronto para eles. Pensa então em propor a aplicação da Escala

de  Inteligência  Weschler  para  Crianças  (WISC),  mas  acaba  não  revelando  seu  desejo  à

criança, que continuava entretida com a tinta.

Uma semana depois, Tito anuncia que ir à psicóloga não estaria adiantando nada, pois

continuava sem fazer o dever. Diante da dor do menino frente às restrições impostas por não

conseguir fazer o dever, que consistiam em diversas punições, como ficar sem vídeo-game,

por exemplo, Protasio se lembra de sua idéia de aplicar o WISC. Ela diz então que gostaria de

propor alguns “trabalhinhos” (p. 147), e pergunta a Tito o que acha disso. Ele responde que

nesse dia não, só toparia em outra data, pois nesse dia queria mesmo era brincar de outra

coisa. Esta foi a última sessão de Tito com Protasio. Por algum motivo, ele nunca mais foi

trazido ao consultório por sua mãe. Diante dessa experiência, a autora conclui que:
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Sem rejeitar os saberes já constituídos sobre o desenvolvimento do grafismo, por
exemplo,  e  sem  recusar  realizar  um  protocolo  de  avaliação  como  o  WISC,  eu
procurei me manter longe de uma conclusão prévia. Meu esforço se deu no sentido
de aguardar, pacientemente, que o fenômeno mostrasse seus contornos, ou seja, que
Tito aparecesse de forma genuína. Embora não tenha havido tempo para que nossa
relação se desdobrasse e se esclarecesse o que estava acontecendo a Tito, eu busquei
sustentar um espaço para que, antes mesmo de Tito se mostrar para mim, o sentido
do que estava ali presente aparecesse para ele,  e que eu pudesse participar dessa
descoberta. (PROTASIO, 2017, p. 148-149)

Não aplicar o WISC, nesse caso, foi um ato sereno e paciente. Sereno, porque Protasio

não ignorou por completo os saberes técnicos e científicos que sustentam a possibilidade de

aplicação do WISC. Ela não respondeu de forma absoluta sim ou não à utilização do teste. Foi

também paciente, no sentido kierkegaardiano, porque aguardou o tempo de Tito. Permaneceu

em compasso de espera, mergulhada na ilusão da brincadeira, que era tão real e tão cara para

o menino. Não se deve retirar abruptamente a corcova de um corcunda, pois corre-se o risco

de receber em resposta impropérios e maldições, tal como profetizado por Nietzsche (2011),

em  Da Redenção.  É  sempre  um problema decidir,  por  si  só,  normalizar  a  existência  de

outrem.

Luiza, por sua vez, foi levada ao consultório por seu pai. Ele e a mãe passavam por um

processo de separação, e estavam preocupados com o comportamento da filha na escola. Após

conversar separadamente com o pai e a mãe, Protasio decide então entrar em contato com a

escola para verificar o que estaria acontecendo, antes mesmo de encontrar-se com a menina.

Por telefone,  a orientadora pedagógica da instituição diz à psicóloga que Luiza apresenta

“distúrbio  de  conduta”,  e  arrisca  mais  um  diagnóstico:  “disfunção  no  casal”  (p.  150),

referindo-se aos pais da menina. O comportamento dela era marcado pela birra exagerada,

dificuldade de ser contrariada e conflitos constantes com crianças e adultos. Ela costumava

confrontar figuras de autoridade e arrotar e soltar pum no rosto dos colegas, além de falar de

forma agressiva, zombar e imitar outras pessoas. Seu comportamento apresenta-se na escola e

na relação com os pais.
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Na primeira sessão de psicoterapia, Luiza “não responde à pergunta sobre o que a

trouxe à  psicoterapia”  (p.  151).  Ela  preferiu simplesmente  explorar  a  sala,  “utilizando os

elementos  disponíveis  de  forma  organizada  e  concentrada,  encerrando  uma  atividade,

guardando o material utilizado antes de iniciar outra” (p. 151). Em seguida, brinca com a

tinta.

Nas sessões seguintes, Luiza sente-se mais à vontade, conta como se relaciona com os

pais e revela um traço incomum, de maneira repentina. Em uma conversa, 

Ela diz, de repente: eu queria que esse mundo gostasse de bobeira. Tipo xixi, cocô.
Pergunto  a  ela  como  seria  este  mundo  de  bobeira,  Ela  diz:  todo  mundo  faria
bobeira, meu pai faria bobeira. Eu digo, prontamente: você gosta de fazer bobeira.
Você faz bobeira na escola? Ela assente com a cabeça e complementa: Queria que o
mundo  todo  fizesse. O  mundo  não  gosta  de  bobeira.  Como  conciliar  estas
diferenças? Este é um problema com o qual Luiza está tendo que aprender a lidar.
(PROTASIO, 2017, p. 153)

Em seguida, a psicóloga realiza uma visita à escola de Luiza, com seu consentimento,

para observar o que acontece nesse ambiente. O que Protasio observa na escola e nas sessões

seguintes faz com que ela se pergunte se não haveria uma questão neurológica no fundamento

dos comportamentos da menina. Ela não apresentava nenhum prejuízo no aprendizado e no

entanto  seu  comportamento  era  errante,  aleatório,  “como se  viesse  do  nada”  (p.  155).  A

psicóloga decide então realizar uma avaliação neuropsicológica em Luiza. Pensa em utilizar o

teste de inteligência WISC e o Teste Gestáltico Bender para Crianças. Sugere a realização à

menina, que, para sua surpresa, aceita participar das atividades, embora tenha “interrompido

algumas provas com sinais de impaciência” (p. 155). Os resultados da avaliação revelam que

Luiza  apresenta  rendimento  acima  da  média  nas  atividades  que  exigem  concentração  e

resistência à distração, ou mesmo organização perceptual e esforço voluntário. Ela também 

Mostra  atenção  para  detalhes,  organização  visual  e  raciocínio  não  verbal.  Seu
rendimento  é  melhor  em  atividades  não  verbais  que  nas  atividades  verbais,
mostrando desinteresse nas tarefas verbais. Mostra pensamento concreto com baixa
capacidade  de  juízo  social,  denotando  imaturidade  nas  habilidades  sociais  e  em
tarefas em que tais habilidades são exigidas, mostrando, também desinteresse pelas
regras de funcionamento de seu mundo. (PROTASIO, 2017, p. 156)
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Diante dos resultados obtidos na aplicação dos testes, Protasio conclui que:

A avaliação realizada com os testes não trouxe muitas novidades, mas confirmou
aquilo que a escola já me afirmara em uma reunião e que já aparecera nas sessões:
Luiza  é  bem esperta,  inclusive  para  manipular  situações  a  seu  favor,  não  tendo
dificuldade com as questões da aprendizagem. O mesmo não acontece na relação
com o adulto. A escola acentuara o esforço que é necessário para que Luiza atenda à
fala do adulto,  sendo sempre necessário ser  duro com ela.  O comportamento de
Luiza não comprometia seu aprendizado, porque suas questões não passam por sua
habilidade  cognitiva.  No  entanto,  durante  a  testagem  também  apareceu  sua
resistência a se conformar e fazer tudo conforme lhe era solicitado. Luiza parece
gritar:  não vou fazer o que vocês querem, não vou fazer como vocês querem.(...)
Luiza está sempre na berlinda, meio fora das normas do mundo, em conflito com
elas. Em seu modo de articular-se, Luiza colhe frutos. São estes que sempre poderão
orientá-la e são eles que poderão ensinar-lhe sobre outros modos de se articular no
mundo. (PROTASIO, 2017, p. 156-7)

Sendo assim, concluímos que, na situação clínica de Luiza, também estão presentes a

serenidade e a paciência.  A serenidade faz-se presente quando a aplicação dos testes  não

resulta,  necessariamente,  em um diagnóstico psicopatológico.  Os dados não são utilizados

para averiguar as características individuais de Luiza, mas para observar seu modo de ser, sua

existência mesma. A paciência, por sua vez, consiste no movimento de resguardar o tempo da

menina, embarcar em suas ilusões, e só aplicar os testes quando isso está de acordo com o

desejo e as vivências de Luiza.

Acreditamos, assim, ter encontrado elementos suficientes para sustentar nossa tese de

que a serenidade e a paciência podem constituir pilares possíveis para a utilização dos testes

psicológicos em uma clínica fenomenológico-existencial.
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4. Considerações Finais

Verificamos,  retomando  o  início  da  história  dos  testes  psicológicos,  que  estes

instrumentos foram desenvolvidos em um primeiro momento na França e nos Estados Unidos,

na virada do séc. XIX para o séc. XX. Os objetivos que permitiram esse desenvolvimento

foram os ideais progressistas e positivistas, que demandavam instrumentos científicos que

pudessem sustentar as reformas e reorganizações sociais almejadas. A apropriação, no Brasil,

ocorreu inicialmente por interesse de pensadores médicos e, principalmente, educadores, que

estudavam os  testes  através  do autodidatismo ou intercâmbios  no  exterior.  Nas  primeiras

décadas  (1910-1930) foram realizadas  as  primeiras  traduções,  validações  e  adaptações  de

testes estrangeiros. Posteriormente, o conhecimento psicométrico resultou na criação de testes

nacionais, como o Teste ABC de Lourenço Filho, o Teste MM de Helena Antipoff e o PMK

de Mira y Lopez. Os fundamentos, no entanto, permaneceram os mesmos.

Passadas  algumas  décadas,  a  aplicação  dos  testes  psicológicos  tornou-se  prática

exclusiva dos profissionais de psicologia e orientadores educacionais, com a promulgação da

Lei 4.119 em 1962, durante a ditadura militar. Os fundamentos, todavia, permaneceram muito

similares.  Eles  continuaram consonantes  com os  preceitos  técnicos  e  científicos  de nosso

horizonte histórico. Mais décadas à frente, permaneceram pautados pelo horizonte da técnica

moderna nas resoluções proferidas pelo CFP.

Analisando quatro situações clínicas da perspectiva fenomenológico-existencial, nos

deparamos com uma possibilidade de escape aos fundamentos ordinários, impessoais, para a

utilização dos testes. Percebemos que a serenidade e a paciência, nos termos apresentados

neste trabalho, podem constituir os pilares de sustentação para outros modos de utilização dos

testes. Por meio da serenidade, é possível dizer não aos ditames técnico-científicos mas dizer
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sim aos testes. Por meio da paciência, é possível mergulhar na ilusão de nosso tempo, na

tentativa de promover possibilidades de escape àqueles que buscam ajuda.

Consideramos,  dessa  forma,  que  cumprimos  o  objetivo  de  nossa  investigação  ao

encontrar outras formas de realizar mensuração psicológica, sem que para isso seja necessário

recorrer a conceitos mecanicistas, biologistas ou psicologistas. Não é necessário referirmo-nos

ao psiquismo para utilizar testes psicológicos. Sendo assim, não estamos medindo almas, mas

resguardando a possibilidade de síntese de corpo e alma em espírito,  ou seja, criando um

espaço de assunção da liberdade existencial, no sentido proposto por Kierkegaard. Resta, no

entanto, um último questionamento: serenidade e paciência sustentam apenas a utilização dos

testes  psicológicos?  Ou  através  delas  seria  possível  sustentar  outras  atividades  de  nosso

exercício profissional? Talvez seja possível verificar essas questões através de nossa análise

de um discurso clínico.
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Parte II
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5. Análise fenomenológico-existencial de um discurso clínico

O relato descrito a seguir é baseado em um atendimento realizado em onze sessões.

Para preservar a identidade e a privacidade da pessoa atendida, adotaremos no relato o nome

fictício de Maria do Socorro. Optamos por relatar o atendimento sessão por sessão, para que

possamos acompanhar  de forma detida as questões trazidas pela  cliente e  as intervenções

realizadas pelo psicoterapeuta. Nesse sentido, cabe esclarecer que o psicoterapeuta na verdade

é um estudante de graduação em Psicologia, portanto ainda em sua formação inicial. Maria do

Socorro  foi  a  primeira  pessoa  atendida  por  esse  psicoterapeuta.  O  atendimento  ocorreu

durante  estágio  no  Serviço  de  Psicologia  Aplicada  (SPA)  da  universidade  em  que  ele

realizava  seu  curso  de  graduação.  O  contato  para  agendamento  da  primeira  consulta  foi

realizado por telefone, através da ficha de registro de Socorro, que já havia sido previamente

atendida pelo serviço de triagem do SPA.

Não por acaso, o psicoterapeuta em questão é justamente o autor deste trabalho. O uso

de uma narrativa redigida em terceira pessoa é na verdade apenas um recurso estilístico, usado

em uma tentativa de afastamento da situação no intuito de observá-la com menos julgamentos

e mais calma, depois de alguns anos sem rever esta situação clínica. Poderia se dizer que se

trata de uma experiência malograda na clínica psicoterápica fenomenológico-existencial. No

entanto usar o termo malogrado para qualquer experiência existencial é sempre problemático,

pois denota uma moral implícita. Com erros e acertos, essa experiência faz parte da formação

deste que vos escreve, e contribui para sua maturidade como profissional de Psicologia.

Justamente por se tratar do primeiro atendimento desse jovem estudante,  esse caso

clínico  está  marcado  pelo  nervosismo e  pela  ansiedade presente  em muitos  iniciantes  na

clínica psicoterapêutica. Esse nervosismo e essa ansiedade se pronunciam ainda mais em uma
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vertente clínica que não oferece um método, que não possui fórmulas prontas para serem

utilizadas em cada caso. Como agir sem que alguém lhe diga o que fazer? Que metas cumprir

se não há metas a serem alcançadas? É difícil lidar com essas questões, principalmente em

uma  época  governada  pela  técnica  moderna  a  que  se  referiu  Heidegger  (2007).  Em

contraposição à técnica, a serenidade (Gelassenheit) se mostra um caminho possível, como

visto anteriormente.  Mas será que esse estudante conseguiu  alcançar  e  manter  um estado

sereno em seus atendimentos? Ou teria sido completamente engolido por seu nervosismo?

Observando a sequência de atendimentos, podemos dizer que lhe faltou serenidade,

mas não paciência. Não lhe foi possível assumir o “deixar-ser” que é fundamental para que se

sustente o pensamento meditante, já que estava tomado por seu próprio nervosismo. Em um

sentido kierkegaardiano também não lhe foi possível atingir por completo a paciência, já que

para  isso  também seria  necessária  uma atitude  de  ambigüidade  que  tornasse  possível  ao

ouvinte mergulhar na ilusão do falatório e ainda assim manter-se afastado o suficiente para

criar as condições de possibilidade para que o falante pudesse se apropriar de sua condição e

deixar sua ilusão. Mas em que podemos dizer que não faltou paciência então? A que paciência

estaremos  nos  referindo?  Ora,  simplesmente  à  paciência  de  Syngué  Sabour5,  a  pedra-da-

paciência,  que  ouve  relatos  e  confissões  de  maneira  paciente,  sem  proferir  julgamento,

oferecendo em troca unicamente a promessa de explodir após terminar de ouvir uma pessoa,

aniquilando a si mesma como forma de proteger os segredos a ela conferidos. Todavia, ao

fazer isso não se mantém certos aspectos confessionais da psicoterapia, largamente criticados

na  psicanálise?  É  bem  verdade  que  essa  atitude  traz  consigo  resquícios  de  uma  prática

5 Na mitologia persa  Syngué Sabour era uma pedra conhecida por sua paciência.  Ela era usada como uma
espécie de confessionário, de muro das lamentações. Aqueles que estavam tomados pela dor e pelo sofrimento
buscavam a pedra para confessar e desabafar suas questões. A pedra, em sua imobilidade, ouvia pacientemente.
Justamente por sua imobilidade, também era incapaz de revelar os segredos nela depositados. Pelo contrário, ao
atingir um número bastante grande de segredos depositados, a pedra simplesmente explodia, levando para o além
tudo que lhe fora contado, sem revelar nada a ninguém. Trata-se de uma anedota sobre o bom ouvinte, aquele
que ouve pacientemente, não emite nenhum julgamento e guarda para si as histórias contadas.
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confessional. No entanto, a confissão psicanalítica resguarda elementos da tradição judaico-

cristã, qual seja: oferecer o confessionário como lugar de redenção, de restauração.  Syngué

Sabour, por outro lado, oferece apenas o respeito às histórias que lhe são conferidas, pois não

possui nenhuma intenção de converter, restaurar, ou redimir qualquer pecado. Está presente

nessa  atitude,  portanto,  certo  “deixar-ser”,  que  não  é  como  a  serenidade  (Gelassenheit)

heideggeriana, e que, no entanto, possui seu próprio mérito. Esse “deixar-ser” também não é

de modo algum apático ou indiferente, mas respeitoso e cordial.  Em seu silêncio,  Syngué

Sabour, busca respeitar o tempo, a ilusão, mas principalmente a dor e o sofrimento daquele

que se lamenta.

Vejamos então  a  sequência  de atendimentos  para analisar  o  modo de proceder  do

psicoterapeuta, de maneira que esse olhar nos torne possível tomar ciência de nosso próprio

lugar na psicologia. Revisitar qualquer discurso clínico é sempre uma oportunidade de rever

nossas  próprias  posições  e  nossa prática  clínica.  Sejam as  experiências  consideradas  bem

sucedidas  ou  malogradas,  oferecem  sempre  um  aprendizado  indispensável.  Durante  os

diálogos, optamos por indicar as falas do psicoterapeuta pela letra P, e as falas de Socorro

pela letra S. As reproduções das falas estão indicadas pelo uso de itálico.

1ª Sessão

No início  da  primeira  sessão  Maria  do  Socorro  e  o  terapeuta  apresentaram-se,  e

Socorro  imediatamente  relatou  como  procurou  primeiramente  atendimento  para  a  filha

adolescente  em alguns  serviços  de  psicologia  aplicada  (SPA).  Diante  da  dificuldade  em

encontrar  uma  vaga  imediata  para  a  filha,  Socorro  mostrou-se  muito  abalada,  e  acabou

optando por inscrever a si  mesma neste SPA, que só oferecia vagas para atendimento de

adultos no momento. 
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Socorro é uma mulher separada, com idade por volta dos quarenta anos, e sua maior

preocupação é a filha. Ela chorou muito ao falar que não conseguiu vaga para atendimento da

filha  na  instituição  em que  o  terapeuta  atendia...  Ela  achava  que  a  menina  precisava  de

medicação, e imediatamente relatou o que deveria ser abordado na terapia da filha: Gostaria

que na terapia ela aumentasse a autoestima, passasse a ter responsabilidade. Segundo a mãe,

a menina encontrava-se deprimida e falando muito em morte. O pai, por sua vez, condenava a

filha por estar acima do peso. Socorro atribuía a essa relação com o pai parte da causa da

baixa autoestima da filha. Nesse momento, o terapeuta não se deu conta de que essa temática

poderia  ser abordada de imediato,  detendo-se mais nas falas de Socorro,  que parecia  não

entender o que estava em jogo na relação com a filha, e buscava encontrar culpados para a

situação.  Revendo  o  caso,  fica  claro  que  essa  questão  merecia  ser  aprofundada,  mas  o

nervosismo do primeiro atendimento transformou o estudante de psicologia em pedra.

Em certo momento do atendimento Socorro disse que a menina já havia sido atendida

em psicoterapia na perspectiva da terapia cognitivo-comportamental (TCC), e nesse momento

estava  sendo  atendida  por  um  psicanalista.  A  partir  de  um  viés  lógico-racional  essa

informação poderia  causar  certa  estranheza,  pois  como poderia  Socorro  estar  tão  abalada

diante da dificuldade de conseguir uma vaga,  se sua filha já estava sob atendimento? No

entanto, a partir de uma atitude antinatural o terapeuta pôde concluir que se trata de uma

ambiguidade  própria  da  existência,  que  não  é  regida  pela  lógica.  Por  meio  dessa  atitude

antinatural conseguiu também observar o cerne da questão: parece que o atendimento da filha

não é capaz de produzir os efeitos esperados por Socorro. Mesmo sob atendimento, a filha

continua com a autoestima baixa.

Mesmo  percebendo  a  questão,  o  terapeuta  opta  por  não  tematizá-la.  Ele segue  o

percurso do relato da cliente, buscando bases mais sólidas para que possa chegar onde ela se
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encontra,  e  por  isso  continua  apenas  ouvindo  a  sua  fala.  Nesse  momento,  ele  age  como

Syngué Sabour. Socorro se diz exausta, muito cansada por ter de cuidar da filha, que, em seu

relato, parece ser muito dependente. Reclama que não recebe ajuda do marido. O terapeuta lhe

diz que ela parece estar sem apoio, na tentativa de acolher a queixa. Ela concorda. Volta então

ao relato da filha, dizendo que a menina vê vultos pela casa, e por isso dorme com ela em um

mesmo quarto. Reclama porque sua filha faz ligações telefônicas para ela o tempo todo. Não

fica claro o teor das ligações ou o modo como a filha vê vultos. Socorro não se detém na

questão, e o terapeuta não aborda essas temáticas. O atendimento segue, Socorro diz que a

filha possui um namorado, e relata não gostar do rapaz, chegando a proibi-lo de entrar na

casa.

S- Eu não cedo para ninguém, muito menos para menino de 21. Esse rapaz quer um

lugar pra se encostar, porque não se dá com a mãe. Mas não vai ser na minha casa. Você

acredita que uma vez ele veio para a minha casa passar 3 dias e acabou passando 10? Mas

eu sei me defender, sou pata velha. Noto essas coisas de longe.

A última frase de Socorro revela o modo como ela age de início e na maioria das

vezes, através do afastamento em relação às situações. Notando as coisas de longe, ela deixa

de agir, e as coisas continuam sendo como ela não gostaria. No entanto, esse tema não é

abordado na sessão. Ela então salta para outro assunto, relata duas brigas que teve com a filha.

Na primeira delas a menina lhe disse:  você é um monstro,  o que magoou profundamente

Socorro. Na segunda briga, a filha a mordeu e empurrou, tentando fugir de casa. O namorado,

que estava ao lado de fora da casa, ameaçou Socorro dizendo que chamaria a polícia para

prestar queixa. Nesse momento, Socorro ligou para o ex-marido pedindo ajuda. Ele ligou para

a filha e lhe disse:  se eu precisar sair de casa o seu namorado vai estar morto. A menina

então entrou em pânico. Socorro queixa-se novamente da falta de suporte do marido. Julga
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que a atitude dele apenas piorou a situação. Atribui ao modo agressivo como o pai lida com a

filha uma das causas dos problemas da menina. Estas questões vão aparecer muitas vezes em

outras  sessões:  afastamento  do  marido  em relação à  filha,  o  modo  como Socorro  recusa

aceitar este afastamento, a lamentação pelo modo como se sente tratada por ele, o se sentir

sozinha na educação da filha. Mas nenhuma dessas questões foram percebidas de imediato

pelo jovem terapeuta.

2ª Sessão

Socorro inicia a sessão queixando-se das roupas da filha,  porque ela só usa roupas

pretas e rasgadas, não cuida da aparência. Diz que a menina  parece que tem vontade de

jogar contra ela mesma. Relata então o caso de uma das amigas da filha, que se veste dessa

maneira para chamar a atenção. Segue-se o seguinte diálogo:

P- Sua filha faz para chamar a atenção, como a amiga? 

S- Faz por desleixo. Mas eu tento dar uns toques, brigar ou conversar com ela...

P- E como ela reage?

S- Ela acaba gostando... Porque é preguiçosa, então eu acabo fazendo as coisas pra

ela, cuidando dela. O cabelo sou eu que penteio, e ela ainda reclama, como se ela estivesse

me fazendo um favor em aceitar que eu desembarace o cabelo. Mas eu é que estou fazendo

um favor. É cansativo...

Passa então a relatar como a filha é dependente do namorado. Conta um caso no qual a

menina estava com algumas amigas em casa, e o namorado ligou para brigar com ela, tentar

chantageá-la por causa da proibição de entrar na casa. Ele diz que se ele não pode entrar lá

então as amigas também teriam que sair. A menina obedece, e põe as amigas para fora de
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casa. Socorro diz-se indignada porque a filha rasteja pelo namorado. A filha parece obedecer

ao namorado, mas não à mãe, e isso incomoda Socorro.

Relata então a quantidade de ligações que recebe da filha, diz que não aguenta mais

que a filha ligue tanto, que fique controlando e perguntando onde a mãe está.  O terapeuta

pergunta por que ela acha que a filha a controla tanto. Ela responde que a filha faz isso porque

tem crises de pânico, tem medo de perder a mãe. Socorro conta em seguida como a criação

que sua geração recebeu era diferente, e diz: me pergunto se sendo dura como meus avós ela

não entraria na linha... Mas não consigo ser assim. Mais uma vez, mostra como as coisas não

são como ela gostaria. Parece saber exatamente o que deseja, mas não sabe o que fazer, como

agir, para conseguir aquilo que deseja.

Em seguida relata um caso do ex-marido: Ele esganou a filha em um episódio onde foi

contrariado. A menina entrou em choque e o pai só parou porque uma amiga da menina gritou

tentando impedi-lo. Desde então a filha não quis mais ver o pai. A mãe completa: Ele é muito

estético, quer filha magra, bem sucedida...  Devia aceitá-la como ela é. Reclama então da

relação difícil que tem com o ex-marido na empresa que ambos dividem. Segue-se o seguinte

diálogo: 

S-  Clientes antigos continuam gerando renda pros dois, mas os clientes novos são

separados e ele pega todos, não deixa nenhum para mim. Acho injusto porque ele sempre

trabalhou na parte de vendas da empresa, e eu sempre trabalhei na produção. Então ele

sempre teve mais  visibilidade.  Além disso,  ele  me pede ajuda a todo o momento.  Acabo

ajudando, para manter o clima cordial. Mas acabo trabalhando sem receber nada. 

P- O que acha que pode acontecer se negar ajuda? 

S- Pode ser complicado, ter que abrir um escritório só meu... O mercado está ruim, e

a ajuda [financeira] que eu recebo da minha mãe também não é eterna. Estou pensando em
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como vai ser. Eu precisaria ser mais agressiva. Mas eu já não tenho a mesma energia, e

minha filha também me consome. Eu adoraria uns dias sem ela. 

Relata  então  que  a  filha  teve  uma  oportunidade  de  viajar  com o  namorado,  mas

escolheu não ir:  Ela não quer  viajar,  me disse que  é  porque é  uma casa  suja,  e  acaba

atacando as alergias e a asma dela... Mas eu acho que não está muito animada. Também não

quis assumir pro namorado, então ela disse que eu é que não deixei viajar. Ela não quer

bater de frente com o namorado manipulador dela... E continua: Mas ela também manipula,

controla muito o namorado e eu. Entra em pânico quando estamos indo de um lugar pro

outro, achando que só estaremos seguros quando chegarmos em casa. Fica ligando o tempo

todo. Quando ela fazia TCC pelo menos as ligações diminuíram, mas por causa das quedas

de faturamento na empresa eu não tenho mais como pagar as sessões... Também tive que

tirar ela do colégio particular. Aproveitei e fiz ela repetir o 1ª ano, para fazer o ensino médio

todo na escola pública. Assim ela tem direito à cota, para ter mais chance no vestibular.

Acho que sem cota ela não teria a menor condição de passar na prova.

No final da sessão volta à relação com o ex-marido: Meu ex-marido não perdeu nada,

fui eu que saí do nosso apartamento e vim pra cá com a nossa filha. Ele continua morando lá

em Copacabana, tem um padrão de vida bom, já tem outra família. Nunca ajudou em nada,

sempre fui eu quem precisei me desgastar.

O terapeuta começa a perceber a dificuldade de Socorro em manter-se em um único

assunto na terapia. O modo como salta de um problema a outro denota o próprio caráter de

sua existência, em que ela parece não conseguir escapar das dificuldades. Sua vida parece

uma sequência de situações desagradáveis das quais é impossível escapar. Para ela não há

saída, restando apenas a lamentação. O terapeuta acompanha essa lamentação, entendendo

que é preciso partir de onde ela se encontra.
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3ª Sessão

Socorro chegou reclamando novamente das ligações, e imitou sua última reação ao

atender a filha: Ah... De novo?! Pô, faz um esforço... Mudou logo de assunto, para a relação

da filha com o pai. Disse que ela não o vê há cerca de três ou quatro anos. Relata novamente

cansaço pela ausência do ex-marido e pela presença e demanda constante da filha. Pergunta-

se: O que que ela vai ser no futuro? O namorado é um vagabundo... Ele a ensinou a pedir

dinheiro  por  aí.  Uma  amiga  dela  me  contou  que  eles  inclusive  já  pegaram  coisas  no

mercado. Eu acho que a culpa pode ser minha... Ela começou a ir pra esses eventos [de

animações e cultura japonesa] toda semana, e eu já não tinha tanto dinheiro. Agora ela diz

que vende bottoms na fila, mas acho que ela e o namorado ficam mesmo é pedindo esmola.

Não aguento mais os dois... O pior é se ela ano que vem [quando completar dezoito anos]

casar com ele achando que eu vou engolir. Eu não vou engolir...

Sua fala é tão rápida e encadeada que há pouco espaço para qualquer pergunta ou

reflexão.  Novamente  mostra  como a  falta  de  controle  sobre  a  filha  a  incomoda.  Mesmo

incomodada,  ela  continua  preocupando-se  com o futuro  da  filha,  como se  fosse  possível

decidir por ela, e calcular as formas de alcançar o futuro que deseja. Porém não há tempo para

trabalhar essas questões. Ela segue na sessão relatando seu medo do futuro, agora porque o

comércio vai mal, e sua empresa tem executado poucos serviços. Nesse momento há uma

pequena pausa, em que o terapeuta pergunta: 

P- E que alternativas teria [para conseguir outras fontes de renda]? 

S-  Teria  que  prestar  um  concurso  pra  ter  algo  garantido,  porque  ninguém  iria

contratar alguém na minha idade... Teria que fazer um curso de informática, para aprender a
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me virar  sozinha...  Estudar...  Teria  que  ter  mais  tempo  para  mim,  mas  minha  filha  me

consome. Já não tenho mais a mesma energia... 

Socorro parece idealizar sua própria condição, não consegue aceitar a real situação, em

que se sente cansada demais para executar qualquer uma dessas alternativas. Novamente não

há tempo para deter-se na questão. Ela volta a falar sobre os problemas na empresa, e conta

algumas malandragens do ex-marido. Ela diz que é comum que ela faça diversos serviços da

empresa e o marido tome os créditos e a remuneração para ele. Como a divisão estabelecida

entre eles baseia-se na carteira de clientes de cada um, é comum que ela realize serviços da

empresa para clientes do marido, e não receba nada por isso. Como ela possui menos clientes

em seu nome, acaba recebendo menos que o marido, apesar de trabalhar mais que ele. O

terapeuta interpreta a questão e lhe devolve através de uma pergunta:  Parece então que a

firma está só sob sua responsabilidade? Ela responde: É... Então reclama da forma como o

marido age, não injetando dinheiro na empresa e fazendo com que ela tenha custos extras. Em

uma tentativa  de  compreender  melhor  a  relação  de  Socorro  com o sócio  e  ex-marido,  o

terapeuta pergunta: Não seria possível dividir os gastos e responsabilidades? Ele assume uma

postura diretiva, como se sugerisse uma solução. Mas mesmo sendo diretivo o resultado é o

mesmo. Socorro mostra a impossibilidade de assumir outra posição, dando um exemplo em

que o ex-marido reclamou quando ela foi mais incisiva, e dizendo que no passado o marido

reclamava até dos gastos da filha, que eram cobertos pela empresa porque ele não cumpria

com a pensão. Ele é um cara muito difícil... Eu é que tenho que dar conta de tudo. Mas e se

eu morro? Como vai ficar a minha filha? Ela não tem como recorrer ao pai, seria colocada

na rua se dependesse dele. Me sinto muito insegura [Nesse momento chora muito]. Ela é

muito infantil, não evolui... E eu já não tenho energia. O namorado, por sua vez, tem má

índole. Desde o começo achei que ele queria ficar lá em casa. Ele sabe que se eu bater as
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botas ela vai herdar meu apartamento. E essa minha insegurança... Parece que ela também

absorve. Uma vez ela brigou com o namorado e me disse ‘Realmente, mãe, você é tudo o que

eu tenho na vida’, e me abraçou muito forte.

Socorro emociona-se muito ao se dar conta que sua filha tem carinho por ela.  No

entanto, rapidamente se esquece disso e volta a ressentir-se por ter de fazer tantas coisas. Ela

não percebe, no entanto, que ela mesma se impõe esse fardo ao decidir tomar todas as tarefas

da filha para si e devolvê-las prontas. Ao ocupar-se das tarefas da filha não há tempo de

perceber quais são suas próprias tarefas. É preciso investigar o que ela teme, como teme, e

para que teme, quando decide realizar as tarefas da filha. O estudante, todavia, não se dá conta

disso durante a sessão.

4ª Sessão

Socorro iniciou o atendimento descrevendo uma discussão que teve com a filha no dia

anterior. Disse também que encontrou com uma amiga da filha, que passou no Enem. Disse

que se sentiu estranha. Mas o que seria esse estranhamento? A rigidez empedrada do terapeuta

não  nos  permite  saber.  A  sessão  segue  com  Socorro  dizendo  que  cobrou  da  filha  mais

dedicação  nos  estudos,  para  que  ela  consiga  fazer  uma  faculdade.  A  filha  sentiu-se

pressionada e respondeu:  Você nunca me deu apoio para o que eu quis. Você sabe se eu

quero fazer faculdade? Socorro ficou muito triste com essa resposta, tanto pela filha ter dito

que não teve apoio com também por dizer que não queria fazer faculdade. Assim como a mãe,

a filha também precisa encontrar um culpado. Socorro corresponde sentindo-se culpada e na

antecipação perturbadora em relação ao futuro. O que importa é que ela quer ter controle do

comportamento da filha e não consegue.
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Ela desabafou: Eu nunca consigo, nos tempos difíceis, vislumbrar uma melhora, uma

saída. O que ela vai fazer? Eu vou criar uma filha para ficar vendendo chaveirinho? Como

ela vai pagar as contas? O pai dela já disse que não vai nem pagar pensão depois que ela

completar dezoito anos. Qual o plano dela? Herdar alguma coisa? Não sei qual é a daquele

namorado dela também... Não confio nele. Se ela sair de casa pra viver com ele eu juro que

eu vendo meu imóvel e sumo, e já deixei isso bem claro pra ela. Socorro vive a ilusão de que

pode controlar o futuro ou a antecipação que enxerga desastre para onde olha. Seria preciso se

demorar nessa questão, mas isso não foi feito. Ela enxerga o comportamento irresponsável da

filha e se preocupa. Mas, o que ela teme, como teme, para que teme? Não nos é possível

saber...

Ela  segue  relatando  como  se  sente  abandonada,  sem apoio:  Eu  não  estou  dando

conta... To sentindo necessidade de colo, de colo da minha mãe. A relação com sua mãe se

mostra como um possibilidade de escape à rotina maçante em que Socorro se encontra.

5ª Sessão

Socorro chegou com aspecto muito cansado. Disse estar exausta e deprimida. Relatou

uma briga no dia anterior porque a filha não quis desligar o computador e ir dormir.  Eu só

consigo dormir se não houver nenhum barulho, além disso ela não pode ficar acordada até

tarde, precisa levantar às 6 no dia seguinte. Se ela não dorme eu não durmo, só que ela não

acorda sozinha com o despertador. Então eu preciso me levantar cedo para acordá-la. Ela

esta viciada nessa porcaria de computador, me arrependo até hoje do dia em que deixei essa

desgraça entrar dentro de casa. Eu peço pra ela desligar e ela começa a dar piti, não aceita

ser contrariada, é uma garotinha muito da mimada... Agora eu só consigo as coisas na base
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da ameaça, tenho que ameaçar pra ela me obedecer. Parece que Socorro encontrou uma

forma de conseguir o controle que almeja.

Ela volta-se então para a relação da filha com o namorado: Pra piorar, ontem depois

da  briga  o  namorado  dela  ligou,  ela  respondeu  seca  e  ele  começou  a  fazer  ‘joguinhos

mentais’, ou sei lá o que, com ela. Acho que ele é um recalcado que fica despejando nela

todas  as  frustrações.  Deve  ter  ficado  bravo  com  ela  e  aí  começou  a  pedir  pra  ela  se

desculpar, só que eu contei 56 pedidos de desculpa. Ele manipula ela, fica fazendo ela se

humilhar e rastejar atrás dele. E ela, completamente sem autoestima, sem amor-próprio, fica

se rebaixando.

Ela e o terapeuta detêm-se pouco nessa situação, e rapidamente ela começa a relatar

outro caso da filha com o namorado:  Teve uma vez que ela passou mal no colégio. Foi no

primeiro ano nesse colégio. Ela não gosta de fazer aula de educação física com todo mundo,

porque fica sem ar. Então o professor sugeriu que ela fizesse aula de artes durante esse

tempo.  Como o namorado é  ciumento,  e  a  aula  era praticamente  particular,  começou a

brigar com ela pelo telefone.  Eu, que estava do outro lado da cidade,  fui  chamada pela

diretora para socorrer minha filha. E nesse dia tinha prova de geografia na escola. Eu tive

que me virar para levá-la ao médico,  e chegando lá ele viu que era tudo psicológico,  o

pulmão estava limpo, tudo normal. Perdi o dia inteiro na no hospital para pegar o atestado

médico dela, porque escola nenhuma deixaria ela fazer a prova final sem o atestado. Fiquei

uma fera...

Ela passa então a refletir sobre sua condição: Mas o que mais me incomoda é que eu to

sempre  sozinha, eu não quero  ficar no prejuízo sozinha, não aguento mais.  A solidão e o

prejuízo parecem ser questões importantes para Socorro, mas ela e o terapeuta mantém-se

pouco tempo nessas questões. Ela então conta como agiu após a situação da escola: Eu liguei
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pro rapaz e descasquei no ouvido dele, sabe o que ele respondeu? ‘Ah, mas minha briga não

foi contigo, tia. Minha briga foi com a tua filha’ Só que eu é que perdi meu dia inteiro de

trabalho.  Pra  assegurar  que  o  problema não ia  ser  só meu,  liguei  pra mãe do rapaz e

infernizei  a tarde dela.  Agora eu ameaço ligar pra mãe dele quando ele começa a fazer

gracinhas com a minha filha. Foi assim ontem, chegou uma hora que me irritou tanto que eu

falei ´Minha filha, ou ele é burro, ou é surdo, ou ele só quer mesmo brigar contigo. Fala pra

ele desligar agora, porque senão não vou ser só eu que vou ficar sem dormir, a mãe dele

também vai ficar sem dormir´...

Diante da saída encontrada para controlar o namorado da filha, o terapeuta opta por

compartilhar da ilusão de Socorro, e pergunta se através dessa ameaça a atitude do menino

teria se alterado. Socorro responde que melhorou um pouco... e logo depois muda a temática

para os problemas da empresa: Lá na empresa também tá complicado, meu ex-marido é um

tremendo dum espertalhão que só quer tirar vantagem em tudo. Nesse momento cita diversos

exemplos,  e depois conclui o pior de tudo é que eu ainda me abalo,  eu ainda tento dar

ouvidos a ele. Mas ponderando com calma vejo que estava certa, gosto apenas de ser justa,

mas na hora me sinto pressionada. Ele copia muito o comportamento do pai dele, que era

uma pessoa detestável. Os dois agem com ironia, com sarcasmos, tentam diminuir a outra

pessoa. E eu, como tento ser justa, na hora fico me sentindo mal. Ele se aproveita disso, do

fato de eu tentar ser justa.

O terapeuta tenta fazer com que ela detenha-se mais nessa relação com o marido: 

P- Parece então que ele sabe disso, que você é justa, e usa isso para se beneficiar?

S-  Ele me manipula muito. Antes era pior, quando a gente era casado [Cita vários

exemplos,  da falta de dinheiro,  de não deixar gerir  a empresa,  etc.]  Agora sei  me virar
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melhor, me defender. Quando a gente separou, eu disse que eu é que ia gerir a empresa. Não

confiava e nem confio nele. Ele conhece bem como eu ajo, e eu como ele age.

P- E como você se defende dele?

S- Eu lanço todos os gastos dele na empresa. Se ele acha que vai ter lucro em cima de

mim, tá enganado... Eu faço o controle de tudo. Cada gasto a mais dele é lançado...

O terapeuta tenta retomar, de maneira indireta, a relação de Socorro com sua filha, que

ainda parece o principal motivo de sofrimento levantado na terapia:

P- E você acha que outras pessoas te manipulam, assim como ele faz?

S- Claro! O namorado da minha filha. O namorado mais através dela, porque sabe

que comigo ele não tem chance, estou sempre cinco passos adiantada. Ele usa minha filha

para me atacar.

P- E como você acha que poderia se defender da sua filha?

S- Eu não sei... Eu tento ser dura, eu brigo com ela, mas é difícil.

Nesse momento ela cita vários exemplos em que não consegue ser dura com a filha

como gostaria. Diz que sua filha age como se estivesse fazendo um favor. Depois retoma um

relato  de  briga  com a  filha,  motivado  pela  dificuldade  de  acordá-la  para  ir  à  escola.  O

terapeuta tenta fazer Socorro deter-se nesse relato:

P- E o que acontece se você não acordá-la?

S- Ela perde a aula... Como quando ela trocou de colégio. Perdeu 12 dias. Se eu não

acordá-la ela reprova por falta.

P- Parece mesmo complicado, ou você se desgasta e fica exausta, ou sua filha reprova

por falta...

S-  É isso mesmo... Eu não quero que ela viva desse subemprego de vender camisa.

Como ela vai sobreviver? Como vai ser no futuro? E se eu morrer?
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O terapeuta retoma uma temática apresentada nas sessões anteriores:

P- Ela vai ficar sem sua proteção...

S- Vai ficar sem a proteção de ninguém. O pai já disse que não quer que ela vá pra lá,

porque iria destruir o casamento dele. Acho que ele pode perder ela [a filha] de vez. Ele

chora muito pela falta dela, mas não faz por onde.

No final da sessão chora muito, diz que apesar de amar muito a filha está cansada dela.

Pensa  em  morrer  e  abandonar  tudo.  Relata  a  perda,  por  causa  da  filha,  de  um  serviço

profissional  em que seria  necessário viajar  para Parati.  A filha não quis dormir  longe de

Socorro, e ela não conseguiu deixar de ceder. Socorro deixa a sessão muito abalada.

6ª Sessão

Ela chega falando novamente sobre o serviço em Parati,  que já tinha sido tomado

como perdido na sessão anterior. Diz que a filha entrou em pânico porque não quer dormir na

casa do namorado, longe da mãe. Mas Socorro conseguiu encontrar uma solução alternativa

para o problema: a  filha iria  faltar  a uma aula na sexta-feira  para acompanhar  a  mãe na

viagem. 

Diante das dificuldades da filha, Socorro conclui:  Parece que não adianta discutir

racionalmente  com  ela.  Eu  tenho  uma  prima  que  passou  por  situação  parecida,  e  só

conseguiu alguma resposta, alguma melhora do filho, quando foi amorosa com ele. Então

tentei ser mais calma e amorosa. Uma outra amiga minha me deu um conselho: Disse para

deixar que a vida vai dar um rumo à minha filha, que ela vai se decidir e achar um caminho,

um ponto de equilíbrio, sem a minha interferência. Essas palavras foram tranquilizadoras...

No entanto, ela mesma diz que ser amorosa com a filha também não adiantou. Conta que na

semana anterior a filha quebrou o espelho do quarto com uma cadeira após uma briga.
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Segue então se queixando mais uma vez das insistentes ligações da filha. Diz que tem

de estar o tempo todo em alerta, para verificar se não se esqueceu de desligar o celular, como,

por exemplo, após o atendimento. O terapeuta lhe pergunta: 

P- O que pode acontecer se não se lembrar de ligar o telefone? 

S- Vou me sentir muito culpada. Como sempre me sinto...

P- Por que se sente culpada?

S- Porque ela entra em pânico, e sofre muito...

P- E você tem medo de perdê-la?

S- Como assim?

P- Medo de algo possa acontecer a ela, assim como ela acha que pode acontecer a

você...

S- Já... Uma vez, na pracinha... Ela começou a correr e eu a perdi de vista.

P- E como foi? 

S-  Foi horrível. Fiquei muito tempo a procurando. Entrei em total desespero. Achei

que o pior  podia ter  acontecido,  que ela podia ter morrido.  Mas fui  me acalmando aos

poucos, me controlando, e aí foi quando eu consegui encontrá-la.

P- Ela parece sofrer também, como você sofreu na pracinha... Mas diferente de você,

não consegue se controlar. Como acha que ela pode se controlar?

S- Acho que ela tem que usar mais a razão. Ela é uma desarrazoada... Parece que é

só emoção. Eu só me acalmei porque fui racionalizando a situação.

Nesse momento Socorro volta  a  falar  do marido,  até  o  fim da sessão.  Através do

diálogo transcrito acima, é possível perceber que ela tem a ilusão de deter todas as respostas

para que ela e a filha possam ter o controle de suas vidas. A vida, no entanto, mostra-se cruel

ao revelar que não se curva perante a vontade, e o controle revela-se insuficiente. 
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7ª Sessão

Chegou ao consultório abalada. Começou a sessão relatando um sonho que teve há

alguns anos, no qual recebeu um aviso, ou prenúncio, de que sua mãe morreria em breve. A

data que o sonho apontou para a morte de sua mãe estava se aproximando, restando apenas

alguns meses. Ao ser questionada sobre como se sentia, não falou sobre sua relação com a

mãe mas sim sobre a saudade que sente do pai. Isso pareceu revelar sua sensação de completo

abandono, já que seu pai era uma figura muito carinhosa e querida. 

Continuou o relato contando como foi a morte de seu pai, pouco tempo depois do

nascimento da filha.  Para ela  o  fato foi  muito marcante,  pois  alguns anos antes  já  havia

recebido um prenúncio de que seu pai morreria em breve, também através de um sonho. Disse

que desejava muito que seu pai não morresse, e que havia rezado e feito um pedido aos céus

para que pudesse conviver mais com o pai. Quatro meses após o pedido ela engravidou, e

após a morte  de seu pai  ela passou a encarar as suas preces como um tipo de barganha:

perdera  o  pai  e  recebera  uma  filha.  O  terapeuta  perguntou-lhe  se  sentia-se  culpada  ou

arrependida pela barganha, já que gostava muito do pai e acabou o perdendo de qualquer

maneira. Ela respondeu que não se sentia arrependida:

S-  Não...  Meu pai era para ter ido antes. Acho que se eu não tivesse feito aquele

pedido ele teria morrido, teria perdido ele antes... Ao menos convivi um pouco mais com meu

pai.

Passou, em seguida, a falar sobre a filha. Sua fala era de certa forma hostil, dizia ter

pena da filha e só amá-la por ser sua mãe. Apresentou diversas queixas sobre o modo como a

filha se comporta e sobre as brigas no cotidiano familiar.

8ª Sessão
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Iniciou a sessão queixando-se novamente da filha.  Mas disse também sentir  muita

culpa. Disse se esforçar para não sentir muito essa culpa. Queixou-se dos trabalhos que tem de

realizar cotidianamente no lugar da filha:  Ela podia me dar um pouco mais de sossego, eu

sempre tenho que me desdobrar em casa porque ela não faz nada, não é capaz de lavar um

copo... Eu faço tudo, mas ela também podia ajudar e isso me cansa demais. É sempre uma

guerra. Eu peço pra ela lavar a louça dela e aí quando eu chego em casa e tá tudo na pia, aí

começa a briga... Peço para ela lavar, ela fica enrolando. Só lava quando eu começo a gritar

e brigar. Isso cansa muito, não aguento mais. E ela fica pedindo para eu fazer coisas que ela

mesma poderia fazer. O tempo todo!

No meio de sua queixa surge uma questão delicada para Socorro: Será que eu poderia

abandonar minha filha? Quem é que vai ficar me julgando? Eu vou ficar me julgando! Não

era pra eu querer me livrar dela assim... Eu me sinto muito mal. Não era pra ser assim, era

pra ser mais fácil. Ela podia colaborar... Mas não fica claro como a filha poderia colaborar.

Eu não dou conta. Se ela fosse viver com o pai aí é que ia ser bom, porque ele ia tratá-la de

uma forma que ou ia resolver essa situação dela ou ia piorar de vez. Ela vive dizendo que me

ama, mas de que adianta esse amor? É da boca pra fora, ela não me poupa nem um pouco.

Também não é possível saber de que maneira a filha poderia poupá-la.

Socorro diz  desejar  a  morte  como forma de libertar-se dessa rotina:  Me passa na

cabeça o tempo inteiro: Morrer para eu me livrar da minha filha. Eu nunca faria nada contra

mim, mas isso não impede que eu queira desencarnar... Uma morte natural aparece para

Socorro como a única possibilidade de libertar-se da filha. Ela não cogita cometer suicídio,

por motivos pessoais e religiosos, e, no entanto, diz que a morte seria uma saída libertadora.

Suas queixas em relação à filha atingem então um ápice nessa sessão: Às vezes sinto

vontade de dizer a ela: Você me ama? Vai à merda, ama o teu rabo... Você é uma imbecil,
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burra, inútil... Ela não me dá nada de volta. Acha que só beijinho, carinho, adianta? Diante

dessa queixa, não cabe julgamento ao terapeuta. É preciso compreender a psicoterapia como

um lugar em que Socorro pode apropriar-se de novas possibilidades, como a que acabara de

se  apresentar.  Quando  iniciou  a  terapia,  ela  enxergava  apenas  o  ressentimento  como

possibilidade na relação com a filha. A raiva não se apresentava como uma possibilidade.

Essa nova possibilidade impõe ao terapeuta a tarefa de tentar resgatar o que está em jogo: 

P- O que gostaria de receber de volta, além dos beijos e carinhos? 

S-  Queria  receber  independência,  autonomia...  Chega  uma hora que  você  deseja

companheirismo do seu filho, só afeto não resolve não. E dá vontade de humilhar, porque ela

é uma babaca.

Mas o terapeuta não consegue manter-se na questão por muito tempo, acaba desviando

do foco:

P- Alguma vez você já disse essas palavras à sua filha?

S- Parece que mesmo sem falar ela já sente tudo isso... Só pode sentir mesmo, porque

é isso mesmo que eu penso. E ela só consegue se fazer de vítima, inventar desculpa pra tudo.

Não aguento mais ser explorada, mas não tenho escolha. Estou acabada, só vejo a hora de

me livrar dessas situações. Quem é que vai aguentar ela?

O terapeuta então retoma a fala de Socorro em uma sessão anterior:

P- Parece que somente o namorado aguenta ela por opção...

S- É, agora não tenho mais queixa dele… Mas a impressão que dá é que o amor vai

embora, e você só suporta a pessoa. Meu pai me diria para ter paciência.

P- Como se sente sabendo que ele diria isso? 
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S- Não sei ao certo… Mas lembro que tive um sonho que foi na verdade um encontro

espiritual.  Onde  meu  pai  vinha  de  encontro  a  mim  e  me  trazia  uma  sensação  de

tranquilidade.

Ela continua falando sobre o pai e também sobre a mãe, ainda viva, falando sobre os

planos espirituais em que os dois encontram-se,  sendo o plano do pai o mais elevado. O

terapeuta  lhe  pergunta  então  sobre  o  plano  no  qual  ela  mesma  se  encontraria.  Socorro

responde:  Não  sei...  Eu  acho  que  minha  filha  veio  para  aprimorar  minha  paciência,

tolerância... Mas eu não estou aguentando. Mais uma vez, o que aparece é a dificuldade de

aceitar seu próprio cansaço.

9ª Sessão:

Começa a  sessão dizendo que foi  a  uma consulta  psiquiátrica para a  filha,  mas a

médica  não  compareceu  ao  consultório.  Posteriormente  a  secretária  da  médica  ligou

desculpando-se e dizendo que a médica havia se ausentado porque foi a um congresso. Disse

estar revoltada com a situação e que preferia não voltar a essa psiquiatra porque isso revelou

que a médica não é responsável. Queixou-se então por ter recebido 4 ligações da filha no

curto trajeto entre o trabalho e o consultório. Diz estar de saco cheio e com vontade de poder

cuidar mais de si mesma. Conta que está encontrando-se com um homem quando possível,

mas que não quer apresentar esse namorado para a filha. Quando perguntada sobre o motivo

de  não querer  apresentar  o  homem à  filha,  responde  que  iria  sentir-se  exposta.  Diz  que

gostaria de se ver livre da filha. O terapeuta lhe pergunta:

P- O que ainda a mantém junto da filha?
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S- Eu sou a tutora legal dela. Acho que o que eu passo é mais ou menos o que um

parente de um viciado sente. Ela é doente, e parece um pouco com a situação de um viciado.

Tem piolhos, doenças de pele, não se cuida... Isso tudo porque ela é relaxada.

P- E você se sente responsável pela falta de cuidado da sua filha?

S- Não, só não consigo fazer nada para que isso mude.

A falta de controle a incomoda, mas Socorro parece continuar sem perceber o que está

em questão.

10ª Sessão:

Iniciou relatando mais uma briga com a filha, dessa vez para que a menina arrumasse

o quarto:

S- Sempre que se pede algo ela responde com agressão. Eu preferia viver sozinha.  É

muito desagradável viver com ela, não há um momento em que eu pense que está valendo a

pena. Antes não era assim... Quando ela era pequena, quando eu a tive, eu a amava muito...

Depois tudo mudou, o amor foi se perdendo...

P- Quando mudou?

S- Quando começou a ficar agressiva, egoísta, inútil, imprestável...

P- E como sua filha deveria agir para ser mais útil?

S-  Ela deveria tomar pé da vida dela,  ser mais independente e madura. Mas não

consigo enxergar nem um pingo de evolução. Minha filha é grossa, me explora a ponto de

uma mãe que era apaixonada pela filha querer ver ela pelas costas, viver longe dela. Se

pudesse  escolher  minha  vida  hoje,  eu  escolheria  viver  sozinha.  Porque  ela  é  como  um

cachorro que faz merda em um lugar e foge pra outro canto. Com essa coisa do artesanato o

quarto dela virou uma bagunça. Ela espalha tudo lá e simplesmente não arruma, não dá pra
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saber o que é lixo e o que é trabalho dela. Minha vontade era jogar tudo fora, mas ela ficaria

chateada. Então fica aquele caos no quarto e aí ela foge pra sala, igual a um cachorro. E eu

não me sinto nem um pouco culpada de ser grossa com ela, porque eu estou de saco cheio da

preguiça dela! Não aguento mais! [Nesse momento chora muito] Viver com ela me deprime,

porque não é algo que eu possa descartar, me livrar. Tenho vontade de morrer, de me livrar

dessa vida de escrava. Fico me perguntando onde aquele amor se perdeu, porque agora é só

um fardo...

A filha tornara-se um fardo para Socorro, que diz não agüentar viver uma vida de

escrava. A escravidão é, para ela, uma vida que não vale a pena ser vivida. A impossibilidade

de descartar, se livrar da filha, é uma tormenta. No entanto, não há outra vida a ser vivida

além da que se apresenta a ela. Qual seria a saída então? Somente Socorro pode responder.

Não aos leitores, mas a si mesma.

11ª Sessão:

Reclama mais uma vez da bagunça da filha e do artesanato:

S-  Ela  trouxe  um  monte  de  coisa  da  rua  e  enfiou  no  armário.  Uns  cotocos  de

madeira... Disse que são para fazer artesanato, mas já estão lá há um tempão e ela não se

desfaz. Ela não se desfaz de nada... Tem caderno dela da quinta série que ela guarda até hoje

e não me deixa jogar fora. Pulseirinha de miçanga que não cabe mais no pulso dela. Mas

fica dizendo que foi a tia fulana que deu, e que não pode jogar fora, senão ela iria ficar

chateada. E assim vai se acumulando tudo. Ela diz que aquele monte de tralha é pra fazer

artesanato, pra mim é lixo. Minha vontade é juntar tudo que ela não mexe há um tempão e

jogar fora. Ela só vai perceber depois mesmo, mas quando perceber vai ficar chateada. Você

acredita que ela percebeu que eu joguei umas fitas VHS fora depois de dois anos? A gente
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não tem mais nem aparelho pra passar aquelas fitas e ela continuava querendo guardar.

Minha vontade é juntar as coisas e jogar fora mesmo. Você achar que é falta de educação?

P- Como acha que sua filha iria sentir-se?

S- Ela ia fazer birra, mas ela sempre faz birra mesmo.

Depois  de algum tempo nesse relato  ela  disse  ter  tido  um sonho  pesado na  noite

anterior à sessão. No sonho recebeu um aviso para ter cuidado com o coração, disse ter visto

suas veias entupindo e a doença chegando. O terapeuta então lhe perguntou como se sentia em

relação ao sonho.

S-  Eu acordei em alerta. Senti um bocado de culpa, um senso de responsabilidade

com o meu corpo. No mundo espiritual você é responsável por devolver seu corpo do modo

como encontrou. E eu não tenho cuidado bem do meu corpo...

P- E então você fica preocupada com isso?

S- Me preocupa minha filha ficar sozinha...

P- Parece que ainda se sente totalmente responsável pela vida da sua filha...

S- Minha filha é uma inútil... Se ela pelo menos me passasse uma tranqüilidade, mas

não. Quero que ela tenha maturidade. Ela não quer nada da vida... Não quer trabalhar, fazer

faculdade, nada. Acha que pode mesmo viver do artesanato… Eu não posso nem morrer!

Nesse momento, a morte, que antes parecia uma saída para a situação, reaparece como

uma impossibilidade.  Isso impõe a  Socorro um fardo a  ser carregado.  Ela mais uma vez

encontra-se sem saída frente à relação com sua filha. Pensar na própria morte já remeta a ela o

sofrimento de pensar em como a filha ficaria desamparada sem seus cuidados. Para ela parece

não haver qualquer outro caminho além de seguir assumindo as tarefas da filha, vivendo a

escravidão em que se encontra.
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Após essa sessão, o terapeuta precisou desligar-se da instituição em que Socorro era

atendida. Ele terminou seu curso de graduação e não pôde continuar a atendendo. Ela seguiu a

terapia com outro estudante, mas não há relatos sobre o desenrolar de seu caso. Continuamos

sem saber se em algum momento foi possível para Socorro estabelecer um outro modo de

relação  com sua  filha,  no  qual  houvesse  menos  sofrimento.  Não  é  possível  saber  se  ela

conseguiu apropriar-se de sua situação, ou mesmo alcançar um outro modo de viver.

Consideramos que os erros ou dificuldades apresentadas pelo jovem terapeuta revelam

apenas sua inexperiência, e não são suficientes para que a situação clínica apresentada possa

ser considerada malograda. Como dissemos antes, a própria utilização dessa palavra já denota

uma certa moral, denota a presença de orientações sobre o que se deve e o que não se deve

fazer na terapia. Mas como isso seria possível em uma perspectiva clínica que não possui um

método, uma técnica?

Retomando a serenidade (Gelassenheit) em Heidegger e a paciência em Kierkegaard,

percebemos que nessa situação o terapeuta não conseguiu alcançá-las de modo definitivo.

Mas  seria  possível  realmente  alcançá-las  em  definitivo?  Não  seria  esta  também  uma

prescrição? A serenidade, para Heidegger, é caracterizada pelo dizer sim e não. Mas e em

relação à própria serenidade e à paciência, seria possível dizer sim e não? É uma questão

complicada,  difícil  de  ser  respondida.  Deixamos  aqui  apenas  o  pontapé  inicial  para  essa

reflexão.

Em relação à paciência, é possível observar como é fácil perder-se ao compartilhar da

ilusão daquele que procura ajuda. Ao bom ajudante, é necessário compartilhar dela mantendo-

se afastado o suficiente para que se possa tornar possível ao ajudado se dar conta de sua

própria ilusão. Ao agir como  Syngué Sabour, a pedra-da-paciência, estamos assumindo um

“deixar-ser” extremo,  que acolhe  as  queixas,  mas não catalisa  qualquer  transformação.  A
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paciência é, portanto, um catalisador. O é porque é sempre possível que a pessoa alcance uma

transformação através de sua própria fala, mas o demorar-se, o devolver a ilusão ao iludido,

atuam como um catalisador no sentido de facilitar as reações e transformações. Utilizando

outra metáfora, podemos dizer que a paciência em Kierkegaard é como uma bóia atirada ao

mar. Ao contrário de uma pedra, ela não afunda, não submerge. Apesar de seguir conforme as

ondas e não retirar ninguém da água por si só, ela pode ser utilizada como apoio para que o

afogado  possa  respirar.  Através  dela  é  possível  esperar  por  um  barco  ou  uma  ilha.  O

terapeuta, ao agir como  Syngué Sabour, é como uma pedra, e submerge junto ao afogado.

Tomar ciência disso é um passo para que ele se dê conta de sua própria ilusão. Em uma

terapia, é sempre difícil dizer quem é o ajudante e quem é o ajudado.
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