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Este artigo pretende discutir e situar a Psicoterapia no contexto
da realidade Social. Procura analisar alguns elementos que denotam
o quanto a prática da Psicoterapia carece de uma sustentação de
conteúdo Social. Esta sustentação que deveria permear todo o pro-
cesso de formação do psicoterepeuta. não é reconhecida em sua de-
vida proporção, acarretando algumas distorções nesta mesma forma-
ção. Tais distorções são evidenciadas pela falta de conhecimento que
o psicoterapeuta tem do contexto socialno qual atua, e desta forma
das características sociais de sua clientela. As transformações que a
Sociedade brasileira atravessa refletem diretamente não só na de-
manda à psicoterapia como também na proliferação de cursos de Psi-
cologia, cursos estes que na maioria das vezes não se preocupam com
uma formação do aluno voltada para sua realidade.

Este artigo pretende ai nda chamar a atenção para a necessidade
de uma ampla reflexão que possa resultar em construções teóricas
condizentes com as necessidades da Sociedade brasileira.

Muito se tem falado acerca da crise da psicologia, das propostas curriculares
que privilegiam uma formação tecnicista do psicólogo, da importação sem ne-
nhuma redução sociológica das práticas psicoterápicas; enfim, de uma desarticu-
lação do discurso da psicologia, em particular da psicoterapia, com as reais trans-
formações da sociedade. Os discursos sociológicos têm cada vez mais realçado as
contradições inerentes às práticas psicoterápicas. Procuram mostrar que a prática
terapêutica que não reflete o contexto social na qual encontra-se inserida, trans-
forma-se numa contrafação dessa mesma prática. E ainda, como afirma Martins
(1979), "reduzir" no plano da prática, processos e conflitos sociais a processos e
conflitos psicológicos é despojar o contexto social no qual o indivíduo está inse-
rido de sua tessitura econômica e histórica, ou seja: é conceber a sociedade como
um mero pacto psicológico entre seus integrantes e não como a trama de relações
de dominação que é o que efetivamente a organiza".
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Contribuir para uma reflexão que permita uma aproximação da prática tera-
pêutica e seu elo de sustentação, ou seja, os liames sociais que atravessam essa
mesma prática, é o que se propõe nesse artiqo. Para tanto, em alguns momentos
poderemos negar determinados pressupostos dogmáticos da psicoterapia, acredi-
tando contudo que para chegarmos a uma afirmação na maioria das vezes temos
que atravessar o caminho da neqação.

Seguindo com essa perspectiva é importante pensarmos como se dá efetiva-
mente a formação do psicoterapeuta, inicialmente através dos cursos de psicolo-
gia onde na maioria das vezes não se penetra naquilo que constitui essencialmen-
te o material de trabalho imediato do psicólogo, ou seja, as representações men-
tais, as percepções e as sensações dos indivrduos nas diferentes formas assumidas
durante o processo de socialização. Dirse-ia, então, que o psicólogo lida essencial-
mente com o material ideológico do seu cliente. Contudo, este material não tem
sido relevado como tal, nem tampouco tem sido vinculado às forças materiais
que fornecem os conteúdos para estas ideologias. Dessa lacuna resulta uma for-
mação "deformada" do terapeuta fazendo proliferar práticas sustentadas pela
abstração das "atraentes" teorias estrangeiras. E assim, os determinismos sociais
são tidos como elementos absolutamente externos à prática psicoterápica.

Como diz Albuquerque (1978), "a identidade social é vista como se fosse
um guarda-chuva que, efetivamente, pode-se deixar na sala de espera e apanhar
ao sair". Por exemplo, hoje em dia discute-se muito sobre a aplicação da psicote-
repia em comunidade de baixa renda. No entanto, o que de concreto tem surgido
em nível de construção teórica que associe psicologia e identidade social destas
comunidades? Em que medida é possrvel promover a redução dos conflitos psr-
quicos da classe desfavorecida econômicamente quando problemas concretos ti-
po desnutrição, desemprego são elementos estruturais na tessitura desses confli-
tos? Ainda exemplificando poder ramos nos reportar aos atendimentos forneci-
dos pelas clmicas - escola. De acordo com nossa experiência em clmica dessa na-
tureza podemos afirmar que sua demanda básica advém de uma classe social des-
favorecida, no entanto, abstraindo-se dessa especificidade, aplicam-se os mesmos
parâmetros teóricos - técnicos que são utilizados com a clientela da classe média
e mesmo com a burguesia.

Terapias longas e onerosas são oferecidas a uma comunidade cuja problemá-
tica na maioria das vezes exige um cerceamento rápido e a baixo custo. Por que
então não se desenvolver terapias breves nestas clmicas? Mesmo por que cada vez
mais aumenta sua demanda, haja vista que num pais em progressiva falência só
uma minoria privilegiada pode pagar a peso de ouro o desenlace das suas tormen-
tas psjquicas. A coisa funciona como se na relação terapêutica apenas a indivi-
dualidade do sujeito fosse a face única e sua situação no mundo, imbrincada na
imensa rede de contradições sociais, apenas acessório no contexto geral terapêu-
tico. De nossa parte acreditamos num processo terapêutico onde a individualida-
de constitui a figura e todas as nuances que compõem a existência do sujeito
num tempo e lugar historicamente definido seria o fundo. Dupla face no funcio-
namento integral do sujeito situado num mundo dialeticamente estruturado. A
ausência de sintonia entre estas faces ocasionam freqüentemente intervenções
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selvagens cujo teor reducionista acarreta um descrédito progressivo dos liccrc
da psicoterapia. Se por um lado constatações dessa natureza abalam a trutura
e funcionamento das psicoterapias, por outro temos que reconhecer a prolif r -
ção cada vez maior da demanda para estas formas de tratamento.

A partir de uma determinada fase na sociedade brasileira que coincide com O

perrodo crucial da repressão do regime autoritário (nada acontece por acaso),
passou-se a vivenciar uma verdadeira corrida aos consultórios psicológicos. O
contexto social do pais fomentando amarras na expressividade do sujeito e a ne-
cessidade de válvulas de escape podem ser considerados lndfcios desse fenômeno.
A proliferação de cursos de psicologia' e a conseqüente ampliação do mercado de
trabalho vem também corroborar o "boorn psicológico" estabelecido na década
de 70 e que se expande até hoje; talvez com menor vigor. A esse respeito expres-
sa-se Martins (1979), "ao lado de uma 'demanda real', constituída pelo aumento
efetivo de estados nueróticos e/ou de maior consciência deles, tudo indica que o
boom psicanalítico também, ou sobretudo, cor responda a uma má identificação
etiológica". Afirma ainda este autor: "o que caracteriza o modismo psicanalítico,
a meu ver, é justamente o recurso indiscriminado à psicanálise a partir de um
diagnóstico equivocado: 1) quanto a natureza da ansiedade que leva o futuro pa-
ciente ao analista; 2) quanto ao alcance real da psicanálise". Vale salientar que
embora o autor refira-se especificamente a psicanálise, acredito que podemos ex-
pandir o seu raciocínio ao conjunto de práticas psicoterápicas que em maior ou
menor grau são suas derivadas.

Não cabe aqui uma análise exaustiva dos fatores que promoveram o "boom
psicológico", mas nos importa sim constatar que aquilo que Luciano Martins
chama de diagnóstico equivocado tem sua razão de ser, sobretudo quando se ob-
serva um desarmamento crítico quase generalizado na nossa sociedade, o que se
reflete inegavelmente na constelação Psi. Ora, para a condução eficaz de qual-
quer processo terapêutico é inevitável uma reflexão crítica sobre seus limites, al-
cances e ainda, sobre a viabilidade de sua aplicação de acordo com a especificida-
de da problemática psíquica revelada pelo cliente. No entanto, tudo se passa,
muitas vezes, como se estivéssemos vivendo num inusitado mundo mágico onde
as referências históricas, políticas, econômicas não possuissem um lugar definido
na prática da psicoterapia.

~ fundamental pois insistir na necessidade de uma ampla reflexão teórica
que resulte em novas construções terapêuticas ou mesmo no aprimoramente das
técnicas já existentes. Devemos ainda insistir que essas construções devem inevi-
tavelmente se referenciar nas reais manifestações de uma sociedade em perma-
nente mudança. Caso contrário estaremos perpetuando o julgamento de que o
psicólogo habita um mundo estranho, participa de um gueto, de onde sai quando
a realidade exige soluções mágicas para salvar os perdidos e os marginalizados.

Para encerrar esta breve apresentação poder ramos dizer com Ribeiro (1981 l.
que "atender às supostas desarticulações das percepções e representações mentais
dos indivíduos sem considera-los como produtores da História, sem realizar um
remetimento permanente à situação do seu grupo social de origem seria desvincu-
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lar as formas, de uma situação histórica global". Tal e qual o poeta que conce-
bendo o projeto de decifrar o universo põe-se a daclamar versos onde desfilam
todas as coisas reais e imaginárias e ao findar olhou para o alto e vislumbrou um
disco no ar. Nesse momento compreendeu aturdido que havia esquecido a lua.
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