
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-RETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE HUMANIDADES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

 

FRANCISCA HELENA GADELHA DE LIMA 

 

 

 

 

O PSICÓLOGO NO AMBIENTE DO HOSPITAL E A AFETIVIDADE: UMA 

CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE A MORTE 

   

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2013 



1 
 

FRANCISCA HELENA GADELHA DE LIMA 

 

 

 

O PSICÓLOGO NO AMBIENTE DO HOSPITAL E A AFETIVIDADE: UMA 

CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE A MORTE  

 

 

 

Dissertação submetida à coordenação do 

Programa de Pós-graduação em 

Psicologia da Universidade Federal do 

Ceará, como requisito parcial para 

obtenção do titulo de mestre, sob a 

orientação da Profª. Drª. Zulmira Áurea 

Cruz Bomfim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2013 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca de Ciências Humanas 
__________________________________________________________________________ 

L698p               Lima, Francisca Helena Gadelha de.  

                    O psicólogo no ambiente do hospital e a afetividade: uma construção de sentidos sobre a morte /              

Francisca Helena Gadelha de Lima. – 2013.  

163 f. : il. color., enc. ; 30 cm. 

                Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Humanidades, Departamento 

de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Fortaleza, 2013.  
                  Área de Concentração: Psicologia.  

                  Orientação: Profa. Dra. Zulmira Áurea Cruz Bomfim. 

 
                1.Atitude frente à morte. 2.Morte – Aspectos psicológicos. 3.Afeto(Psicologia). 4.Hospitais  

                públicos – Serviços de saúde mental – Fortaleza(CE). 5.Psicologia ambiental – Fortaleza(CE).I. Título. 
 

 CDD 155.937098131 

________________________________________________________________________ 

 



3 
 

FRANCISCA HELENA GADELHA DE LIMA 

 

O PSICÓLOGO NO AMBIENTE DO HOSPITAL E A AFETIVIDADE: UMA 

CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE A MORTE  

 

Dissertação de mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia, da Universidade Federal do 

Ceará, como requisito parcial para 

obtenção do Titulo de Mestre, sob a 

orientação da Profª Drª  Zulmira Áurea 

Cruz Bomfim. 

: 

Aprovado em ___/___/___ 

BANCA EXAMINADORA 

 

___________________________________ 

Profª  Drª. Zulmira Áurea Cruz Bomfim (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

 

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. Leônia Cavalcante Teixeira 

Universidade de Fortaleza – UNIFOR 

 

 

___________________________________ 

Profª. Drª. Karla Patricia Holanda Martins 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

 

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a minha família, que gerou e gestou todas as etapas do percurso: aos meus 

pais, pelas condições embrionárias desta realização; as minhas irmãs, pela presença; a 

minha tia, pela constância desde sempre; e, especialmente, a potência de vitalidade e 

amor do Filipe e de carinho da Isabelle, meus sobrinhos queridos e amados. 

A minha amiga Elizeth, que me acompanhou desde os primeiros momentos da seleção 

do mestrado e de graduação em Psicologia. 

As minhas amigas mais recentes, que escutaram diariamente sobre os percalços do 

caminho Andressa e Silane especialmente a Darla, que contribuiu com sua presença e 

com atos concretos de ajuda e apoio.  

A professora e orientadora doutora Zulmira, pela apresentação à Psicologia Ambiental, 

por elucidar este caminho, me auxiliando no subtexto inerente ao desenvolvimento do 

projeto. 

As professoras doutoras Karla Patricia e Lêonia Cavalcante, por suas contribuições, 

desde o momento da banca na qualificação, por acolherem o projeto e me ajudarem no 

olhar. 

Aos meus amigos Ronaldo e João Vitor, que viveram essa trajetória do mestrado 

comigo, pelo apoio, disponibilidade e escuta. 

Ao Helder, secretario do mestrado, por todas as dúvidas retiradas, pela atenção e 

paciência. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

RESUMO 

 

A morte está presente no contexto hospitalar desde os primórdios de sua criação com os 

profissionais da saúde operacionalizando no seu cotidiano de trabalho a presença da 

finitude como contingência inerente da prática em saúde. A investigação teve como 

objetivo compreender a relação do psicólogo com o ambiente hospitalar pela construção 

de sentidos deste quanto ao processo da morte, tendo como referência a categoria da 

afetividade (emoções e sentimentos). Adotou-se o referencial teórico da Psicologia 

Social e Ambiental com base na abordagem histórico-cultural e na afetividade como um 

caminho possível de atingir a complexidade dos fenômenos humanos. A pesquisa de 

campo foi realizada em quatro hospitais da rede pública estadual de Fortaleza com a 

participação de seis psicólogas. Os instrumentos aplicados foram os mapas afetivos e a 

entrevista. Os dados coletados foram submetidos a análise de conteúdo e agrupados em 

três categorias temáticas, a saber: morte, cuidados terapêuticos e hospital. Foram 

formados, por meio dos mapas afetivos, as seguintes imagens no ambiente hospitalar: 

contraste, sofrimento, destruição, agradabilidade e pertencimento. Procurou-se ao longo 

da produção textual relacionar a morte aos sentimentos e emoções das psicólogas na 

inter-relação com o ambiente do hospital. Os resultados apontaram para uma tendência 

a uma estima mais positiva do hospital pelas imagens da agradabilidade e 

pertencimento, muito embora a estima negativa do hospital tenha estado presente nas 

imagens de contraste, destruição e sofrimento com os processos de morte, demandando 

dor psíquica nos profissionais participantes da pesquisa, especialmente a morte da 

criança e do adolescente.     

Palavras Chaves: Morte. Afetividade. Psicólogo. Hospital. Psicologia Ambiental. 
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ABSTRACT  

 

The death is present in the hospitals since the beginning of its creation. Health 

professionals deal with its presence in their daily routine as a contingency inherent in 

the health practice. The presented research aimed at understanding the relationship 

between the psychologist and the hospital environment by building this way about the 

process of death, taking as reference the affectivity category (emotions and feelings). 

We adopted the theoretical framework of social and environmental psychology based on 

cultural-historical approach and affection as possible ways to achieve the complexity of 

human phenomena. The field of the research was conducted in four public hospitals in 

the city of Fortaleza with the participation of six psychologists. The instruments used 

were the affective maps and the interview. The collected data was subjected to content 

analysis and grouped into three themes: death, therapeutic care and hospital. Four 

images in the hospital environment were formed through affective maps: contrast, 

suffering, destruction, pleasantness and inhering. The textual production relates death to 

the feelings and emotions of the psychologists in the inter-relationship with the hospital 

environment. The results showed a trend to a more positive estimate of the hospital by 

the images of pleasantness and belonging, even though the negative estimates of the 

hospital attended to the contrasting images of destruction and suffering dealing with the 

death processes. These processes required psychic pain in professional researchers 

participants. The death, especially in the early stages of development, was the key point 

to this suffering 

Keywords: Death. Affectivity. Psychologist. Hospital. Environmental Psychology. 
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INTRODUÇÃO 

 

A origem para a investigação deste tema “O psicólogo no ambiente do 

hospital e a afetividade: uma construção de sentidos sobre a morte” está relacionada 

inicialmente à especialização em psiconcologia, concluída em 2006, momento em que 

foram  nascendo os primeiros estudos sobre o assunto.   

Nesta especialização em Psiconcologia, o contato com o tema da morte se 

fazia presente direta ou indiretamente na investigação da dinâmica do adoecimento de 

câncer, gerando ao fim do curso um artigo intitulado de “Aceitação e elaboração do luto 

no paciente oncológico” (LIMA, 2006). Desde então, esse assunto é amadurecido numa 

pratica clínica e, de modo mais recente, no ambiente hospitalar.  

Na trajetória do nosso trabalho, constatamos que, com o adoecimento de um 

câncer, o quadro de terminalidade é uma realidade presente seja no concerto com o luto 

pelo corpo e saúde perfeita seja no simbólico, pelas fantasias que pairam no imaginário 

dos pacientes quando a doença é um câncer (LIMA, 2006). 

Para algumas pessoas, a condição é de um prognóstico ruim, levando a 

pessoa a um quadro de terminalidade frente o medo e a realidade da dor, reverberando 

todo o processo do morrer. Assim, no decorrer do nosso percurso de trabalho nos 

inquietavam a dinâmica complexa da morte e, o modo como altera a vida dos pacientes, 

famílias e da equipe de profissionais.  

Posterior ao interesse pela psiconcologia, somaram-se as pesquisas 

desenvolvidas pelo Locus (Laboratório de Pesquisa em Psicologia Ambiental), 

vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, e que 

investiga por meio dos mapas afetivos a afetividade como categoria de análise.  

No contato com a Psicologia Ambiental, iniciamos a elaboração de um 

conhecimento de ambiente como um espaço físico-simbólico, isto é, o reconhecimento 

deste como um território emocional. (CORRALIZA, 1998).  

Portanto, trata-se de um ambiente em que neste está o entrelaçar dinâmico e 

dialético de uma realidade objetiva e subjetiva, gerando uma vinculação afetiva entre 

ambiente e pessoa (LIMA; BOMFIM, 2009). 
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Assim, a Psicologia Ambiental passou a fundamentar este estudo, na medida 

em que o ambiente é concebido como um espaço físico, social e simbólico, portanto, 

gerador de percepções, atitudes, memórias, imagens e afetos, com origem nas relações 

dialéticas entre sujeito e ambiente. E o ambiente que tomamos como referencia nessa 

investigação é, o ambiente do hospital. 

O ambiente hospitalar guarda em si a ambivalência. O campo do ambíguo, 

de um lado, propicia insegurança pelos procedimentos invasivos, a possibilidade de 

morte, a falta de autonomia, a exclusão social, e, às vezes, o isolamento familiar. Por 

outro lado, está a condição de cura e qualidade de vida (PINHEIRO, 2009). 

Desta forma, percebemos o ambiente hospitalar como um lugar rico e denso 

de experiências que marcam profundamente a todos que participam desta dinâmica. É, 

nesse lugar que são gestados processos elementares do humano, como a vida, a saúde, a 

morte e a doença.  

Muito embora seja pertinente observarmos a existência de uma percepção 

diferente por parte de cada grupo de utilizadores, sejam estes os profissionais ou os 

utentes, o objetivo de utilização do espaço é diferente entre estes (FIGUEIREDO, 

2005), o que particulariza mais as experiências, de acordo com cada pessoa ou grupo de 

sujeitos. 

O fato é que o ambiente do hospital é um sistema espacial complexo que 

deve atender a diferentes competências do ponto de vista do utente, família e 

profissional (FIGUEIREDO, 2005). A apropriação deste espaço passa por entraves e 

desafios diversos para cada um dos utilizadores do ambiente. 

Entendemos a apropriação do espaço desde a apreensão que o sujeito faz do 

lugar por meio do qual este vai se conceber como sujeito e apropriar-se de sua 

continuidade histórica pela via da linguagem (CAVALCANTE; ELIAS, 2001). Por 

meio da mediação dos sentidos e significados, profissionais e pacientes se apropriam 

deste ambiente e perfazem suas experiências. 

Por mediação de sentidos e significados, compreendemos uma elaboração 

reflexiva que o sujeito faz dos espaços que têm sentido para este; uma elaboração que é 

o resultado do curso irregular e contraditório da ação do sujeito e só é possível conhecê-
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lo nas histórias singulares diferenciadas, pelas quais os sujeitos concretos transitam, isto 

é, no cenário da vida social cotidiana, por meio das suas interações (GONZALEZ-REY, 

2004).   

Nesse ambiente dotado de sentidos e significados, mais recentemente 

iniciamos outro caminho profissional. Em 2012, começamos trabalhar no ambiente 

hospitalar, realizando um trabalho com cardiopatas, no Hospital Dr. Carlos Alberto 

Stuart Gomes. Outra produção de conhecimento sobre o processo de morte foi se 

gerando com base nesta atividade profissional.  

Por intermédio desta vivência, começamos a perceber que existiam 

diferenças e semelhanças na percepção do processo da morte das pessoas acometidas de 

uma cardiopatia ou de um câncer, para pacientes, familiares e profissionais.  

A morte como processo para o paciente oncológico parece ser “mais 

notada”, seja pelos dados históricos que já acusam da possibilidade da terminalidade, e 

isso encontra-se impregnado no imaginário coletivo. Ou, então, pela degenerescência 

física visível, que subverte o corpo à doença. Muitas vezes, porém, o processo do 

adoecimento parece ser anunciador da condição final no real ou no imaginário das 

pessoas. 

Com os cardiopatas, o processo da morte aparece permeado de uma 

natureza de imprevisibilidade, pois o paciente parece bem e respondendo 

satisfatoriamente aos tratamentos, mas é frequente a situação de morte súbita, causando 

comumente “surpresa” em todos os envolvidos, - na família, nos outros pacientes 

próximos e mesmo nos profissionais.  

Independente da doença, entretanto, a morte constitui-se num dos grandes 

desafios da humanidade (ARIÈS, 2003; ELIAS, 2001; MORIN, 1997).  Neste fenômeno  

de maturação do tema, percebemos que lidar com o falecimento se configura um desafio 

para o psicólogo como profissional da saúde.  

Morte, na contemporaneidade, é “delegada” ao técnico da saúde, 

notadamente à figura do médico e circunscrita ao universo hospitalar (PITTA, 2003), no 

qual os médicos e enfermeiros como profissionais diretamente ligados aos pacientes são 

mais rapidamente percebidos nessa trajetória relacionada ao morrer.  
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Ultimamente o psicólogo, entretanto, vem formalizando seu espaço no 

campo da saúde (SEBASTIANI, 2011) e, como aspecto inerente à vida, o processo da 

morte deve ser objeto de reflexão e atuação do psicólogo, seja no estabelecimento de 

um saber técnico-cientifico, seja na sua formação pessoal.  

A morte faz parte do cuidado humano, pois é integrante da vida (PAZIN-

FILHO, 2005). Como sujeito, o psicólogo também é afetado por este movimento da 

finitude humana (KOVÁCS, 1992, 2003).  

É comum encontrar, no entanto, pesquisas sobre o assunto da morte 

desenvolvidas por enfermeiros e médicos (NOGUEIRA-MARTINS, 2002) enquanto o 

próprio psicólogo parece se dedicar com menor frequência à expansão destas 

investigações.  

Desta forma, a relevância desta investigação reside na necessidade de 

compreender melhor este fenômeno, visto que existem poucos estudos  desenvolvidos 

pelo profissional da psicologia (KOVÁCS, 1992, 2003), contrariamente ao que ocorre 

quando procuramos estudos na Enfermagem (PINHO; BARBOSA, 2008; OLIVEIRA; 

BRÊTAS; YAMAGUTI, 2007).  

Consideramos nesta investigação o fato de que o psicólogo é um sujeito 

constituído e constituinte dentro de uma dinâmica processual histórico-cultural pelo 

entrelaçar dos aspectos objetivos e subjetivos da sua elaboração de vida (VYGOTSKY, 

1991, 1999).  

Compreendemos, pois que a morte é um tema bastante complexo na 

dimensão do humano. Portanto, o psicólogo deve continuamente, na sua ação-

participação, refletir sobre os mecanismos conscientes e inconscientes envolvidos no 

cuidado humano (CASSORLA, 2002).  

Consideramos a afirmativa de Sebastiani (2011) de que o psicólogo está 

cada vez mais inserido no âmbito da saúde, no meio hospitalar e, tomaremos como 

contribuição os conhecimentos produzidos pela Psicologia Ambiental, numa 

investigação que envolve a inter-relação sujeito-ambiente. 

Desta maneira, com suporte nessas experiências acadêmicas e profissionais, 

a temática do impacto da morte sobre as pessoas fizeram-nos indagar sobre qual a 
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percepção e a compreensão dos psicólogos no ambiente hospitalar sobre o processo da 

morte. Encontramos nas categorias teóricas da Psicologia Ambiental, principalmente na 

afetividade, um caminho possível para investigar esta realidade.  

A afetividade e o ambiente do hospital, portanto, constituem-se o núcleo 

central do nosso ensaio, em virtude de buscarmos o estudo da pessoa-ambiente com 

base nos sentimentos e emoções do psicólogo no hospital como ambiente de trabalho 

deste quanto ao processo de morte.  

Entendemos afetividade como o ponto nuclear da potência do agir 

(SAWAIA, 2004; GLEIZER, 2005; BOMFIM, 2010). E, concordamos com Damásio 

(2004), quando este acentua que se a ciência desejar avançar e evoluir, deve incluir as 

emoções e sentimentos quando tratar da complexidade humana.  

A afetividade como potência do agir remete à capacidade do agir em função 

da preservação do ser, como categoria maior, abrangendo sentimentos e emoções 

(SAWAIA, 2004). As emoções estão relacionadas ao efeito imediato de algo percebido 

e os sentimentos são mais estáveis e, não têm referência necessariamente com situações 

especificas (DAMÁSIO, 2004).    

Desta forma, procuramos ressaltar a afetividade (sentimentos e emoções) 

como possibilidade de interação e de apropriação dos espaços, pois entendemos que a 

compreensão da dinâmica psicológica humana passa pela afetividade.  

No desenvolvimento do estudo, nos apoiamos em Vygotsky (1991, 1999), 

quando este defende a importância do subtexto da linguagem, preservando a palavra no 

estudo dos processos psíquicos; logo, respaldando os sentidos subjetivos como registro 

emocional que nascem na singularidade das ações humanas.   

Então, na singular ação da prática psicológica, objetivamos compreender os 

sentidos subjetivos que os psicólogos atribuem ao ambiente do hospital no 

acompanhamento dos processos de morte e os desdobramentos em sua práxis como 

profissional de saúde, trazendo para o campo das discussões eixos orientadores da 

terapêutica do cuidado na instituição hospitalar. 

Assim, buscamos o entendimento da apropriação deste espaço pelo 

profissional da Psicologia; um lugar reconhecidamente médico antes de tudo, creditado 
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por toda uma coletividade, em que o psicólogo, com um olhar para a subjetividade no 

decorrer do adoecimento e morte, vem traçando seu percurso.  Em uma instituição que 

carrega vida e morte na sua história procuramos identificar o que prevalece de estima 

para este ambiente, pelo sujeito da Psicologia. 

Desta forma, no inicio da produção textual, abordaremos, em um capitulo, a 

morte. A forma de lidar com a morte passou por significativas alterações ao longo dos 

tempos e as transformações por que a sociedade ocidental passou implicou outros 

movimentos no corpo técnico hospitalar conduzindo o morrer para o lugar obscuro, 

silencioso e isolado. Na atualidade, a família e o paciente destinam as decisões para os 

ambientes hospitalares, ausentado-se do comando e soberania de suas vidas. Desta 

forma, na primeira parte, a morte será comentada com foco numa visão histórica e 

cultural, presente na singularidade do ser com o medo como uma emoção 

particularmente presente neste momento com o objetivo de elucidarmos a respeito da 

trajetória deste processo da morte na contemporaneidade.  

No segundo momento, relataremos sobre o psicólogo desde a inserção da 

Psicologia no ambiente hospitalar às contribuições prestadas por este profissional, bem 

como a subjetividade no processo da morte. Abordaremos acerca de um sujeito imerso 

em processos culturais e históricos com uma singularidade que rege suas ações diante 

da finitude, em meio a um saber e uma técnica a qual estão subordinados sob a 

influência dos mecanismos conscientes e inconscientes no enfretamento das situações 

de morte.  

A terceira parte envolve as contribuições da Psicologia Ambiental, 

aproximando a afetividade no corpo das discussões. A afetividade como uma dimensão 

que compõe a complexidade humana que, por séculos foi identificada como empecilho 

que impedia a ciência de avançar e elucidar os enigmas humanos. Atualmente, entre 

novos paradigmas, cientistas e pesquisadores referem a importância de incluir a 

afetividade se desejarmos compreendermos sobre o psiquismo humano.  

Em seguida, exporemos o percurso metodológico, os sujeitos, as instituições 

participantes, os instrumentos de coleta e análise dos dados. Optamos por fazer a 

investigação nos hospitais da rede pública estadual, privilegiando as ações de politicas 

públicas e assim entramos em contato com as instituições para alcançarmos os nossos 

objetivos. Por fim, analisaremos os dados encontrados, com base nos instrumentos, 



17 
 

mapas afetivos e entrevistas, para fomentarmos a discussão e, assim, elaborarmos as 

considerações finais, assentando a investigação proposta. 
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1  MORTE 

  

A finalidade desta exposição é compreender que o processo da morte é 

caracterizado por aspectos pertencentes ao universo social, histórico e cultural, ao 

mesmo tempo dotado de uma singularidade. Com este objetivo, a apresentação está 

dividida em três partes, a saber: a) a morte: uma visão histórica e cultural; b) morte na 

contemporaneidade; c) o medo da morte. 

No primeiro momento, morte: visão histórica e cultural compõe-se de um 

relato da concepção de morte desde uma perspectiva que envolve o universo histórico, 

social e cultural ao longo dos tempos com uma breve citação de outras culturas, mas 

detendo-nos mais especialmente na cultura ocidental. Ariès (2003), Elias (2001), Morin 

(1997) e Hennezel e Leloup (1999) são alguns exemplos dos autores que vão contribuir 

com o relato. 

O segundo momento do texto retrata a morte numa perspectiva da 

contemporaneidade, abordando da inter-relação da ciência com o capitalismo, que 

influencia, a visão de morte na atualidade. Le Breton (2009), Siebert (1995), e Pazin-

Filho (2005) são exemplos de outros elaboradores que participam dessa discussão.  

O terceiro momento, o medo da morte, consta de uma exposição quanto à 

dinâmica psicológica, sentimentos e emoções, presentes naqueles que morrem com uma 

ênfase no medo. Kovács (1992, 2003), Pazin-filho (2005), Stedeford (1986) e Becker 

(1995) são os autores que vão colaborar com a apresentação desta ultima parte do texto. 

1.1 Morte - Visão Histórico e Cultural 

 [...] mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás; porque, no 
dia em que dela comeres, certamente morrerás. [...] para que não estenda a 

sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o 

Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. [...] E, havendo lançado 

fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada 
inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. 

(GÊNESE). 

O texto bíblico selecionado, do livro do Gênese,  nos diz da morte como 

uma temática versada nos registros mais antigos da humanidade. A morte como tema 

vem passando da Ciência à mitologia, da Poesia à Religião, como um assunto que 
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instiga desde os mais cultos à mais simples das pessoas, contendo algumas diferenças, 

de acordo com cada cultura ou época. 

Em artigo de Giacoia Júnior (2005), sob o titulo A visão da morte ao longo 

do tempo, este procura apresentar o caráter histórico da experiência de morte, abordando 

outras sociedades. O autor elabora uma reflexão acerca dos diversos sentidos que a 

expressão simbólica da morte assume nos rituais funerários, cultos religiosos e 

manifestações artísticas em diferentes culturas, comentando algumas diferenças e 

apenas uma semelhança. 

O autor mencionado encontra em comum nos seus estudos o fato de que a 

morte tem uma conotação histórica e social de ser uma passagem para o desconhecido, 

um espaço vazio e não simplesmente o envelhecimento, o declínio inexorável das forças 

ou a transitoriedade da vida. Este relata esse aspecto de representação da morte como 

uma transição de uma vida para outra, um ponto comum às culturas. Para se expressar, 

este faz uso de uma metáfora relacionando a morte a um abismo. 

A metáfora desse abismo, espaço vazio e indiferenciado em que a vida se 

precipita na escuridão das sombras, no anonimato de um caos indizível e 

impensável, corresponde à face obscura, aterradora, da experiência social e 

histórica da morte. (GIACOIA JUNIOR, 2005. p. 14). 

Quanto às diferenças, no artigo citado, o escritor refere que, na cultura 

hindu, a morte é compreendida como uma passagem para o Absoluto. Para os hindus, 

comenta este que a morte é o instante redentor aquele para o qual o homem se prepara 

por toda a vida. Na verdade, este momento é o ápice da vida, o fato que a significa. 

Cremar seus mortos é para os hindus o ato de eliminar suas raízes da vida terrena e 

transportar o sujeito para o Universal, seu lugar de destino e desejo. 

Enquanto isso, para os gregos, continua o autor mencionado, cremar seus 

mortos poderia ter dois sentidos: a glória se o sujeito morresse como herói ou a 

obscuridade se este fosse o sujeito “comum”. A morte, no entanto, é a inscrição final na 

terra referente ao registro do status social em que a vida é ou não digna de ser lembrada.  

Acrescenta o autor referido que a cultura ocidental traz um pouco deste 

legado grego, mas é na tradição judaica que a identidade ocidental encontra suas origens 

mais profundas. Com a herança do cristianismo, a morte é concebida como passagem e 

transposição para o além, um acesso para outra dimensão, de perene sofrimento no 
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mundo dos infernos ou regozijo e bem aventurança no Paraíso. Para o cristão convicto 

de suas crenças, a verdadeira vida está após a morte, uma passagem para a vida eterna, 

preferencialmente para o Jardim do Éden.   

Desta maneira, é possível constatar que a morte aparece, sim, nas culturas 

com visões diferentes, porém estas diferenças não implicam necessariamente uma 

divergência de pensamento quanto a um fato, a saber: considerá-la como um universo 

desconhecido; um evento que pode ser desejado ou não, dependendo de cada cultura, 

mas notadamente de caráter misterioso e obscuro (GIACOIA JÚNIOR, 2005). 

Retornando com maior ênfase ao mundo ocidental, o texto bíblico, há pouco 

citado, revela uma tradição do cristianismo, como também do significado da morte para 

a cultura ocidental, a correlação da morte com a dor, culpa e sofrimento (ELIAS, 2001). 

No texto, Eva e Adão são expulsos do Paraíso, perdendo o direito à vida eterna, como 

condenação a finitude, a morte. Uma inferência: a morte é como castigo e não como 

parte no ciclo do desenvolvimento humano.  

Esta maneira de se lidar com o morrer encontra-se em escritos bem remotos. 

A morte torna-se o espectro do ser vivente, representando a destruição e o esgotamento, 

é o castigo inevitável e temido por todos. Como maneira mais comum de suportar este 

fato temível, advêm as ideias mitológicas da concepção na existência de “outra vida no 

Hades ou Valhalla, no Inferno ou no Paraíso.” (ELIAS, 2001, p. 17). 

A associação do medo da morte a sentimentos de culpa pode ser encontrada 

em mitos antigos. No paraíso, Adão e Eva eram imortais. Deus os condenou a 

morrer porque Adão, o homem, violou o mandamento do pai divino. O 

sentimento de que a morte é uma punição imposta a mulheres e homens pela 
figura do pai ou da mãe, ou de que depois da morte serão punidos pelo 

grande pai por seus pecados, também desempenhou papel considerável no 

medo humano da morte por longo tempo. Seria certamente possível tornar a 

morte mais fácil para algumas pessoas se fantasias de culpa desse tipo 

pudessem ser atenuadas ou suprimidas. (ELIAS, 2001, p. 17). 

O Filosofo Norbert Elias (2001), abordando a cultura ocidental, revela que 

se imaginar imortal é a forma suportável de lidar com a angústia da morte. O fato é, 

porém, que a morte é a assombração do vivo. Relacionada à aniquilação, o deixar de 

possuir uma consciência é a causa do medo básico da humanidade, ao mesmo tempo em 

que é um medo predominantemente recalcado. 
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Segundo postula o Filosofo citado, não é a morte em si, mas o conhecimento 

da morte que sempre foi um ponto emblemático e problemático para a humanidade. De 

acordo com seus comentários, defende a noção de que o homem em tempo algum esteve 

preparado para lidar com a morte, apenas as circunstancias econômica, social e histórica 

forneceram oportunidades diferentes ao longo dos tempos. 

Elias (2001) postula morte ao longo das épocas como um evento tenebroso e 

receado pela espécie humana. O Historiador Philippe Ariès (2003), em seu livro 

História da morte no Ocidente, expõe uma descrição da morte como um episódio da 

vida, com a humanidade apresentando variações de comportamento ao se deparar com 

ela, no decorrer dos séculos. 

Segundo Ariès (2003), antigamente, o morrer era um processo participativo, 

na proporção em que toda uma coletividade era envolvida na despedida do membro da 

comunidade. Na Idade Média, o moribundo, reconhecendo os sinais de sua 

terminalidade, podia preparar-se para a morte. O indivíduo tomava medidas cabíveis, 

estando em casa, entre familiares e amigos. O sujeito tinha seus desejos finais, desde 

distribuição de bens a rituais religiosos, respeitados. Portanto, o morrer era uma 

cerimônia social pública e organizada. 

Na Idade Média, as palavras preponderantes para definir esta experiência 

eram simplicidade e familiaridade. O homem deste período fazia a leitura dos sinais 

naturais do seu corpo e da doença que nele habitava, e, assim, lhe era possível 

reconhecer a proximidade de sua morte (ARIÈS, 2003). 

Na continuidade da apresentação dos seus relatos, Ariès declara que, nos 

séculos XVI a XVIII, algumas rupturas ocorrem progressivamente. Nos séculos XIX e 

XX, o silêncio toma conta de tal forma que a representação de morte nestes séculos 

corresponde a uma “força selvagem e incompreensível”. (ARIÈS, 2003, p. 159). 

O Historiador citado traz a ideia de “morte interdita”, referindo ao fato de a 

morte, até então, presente no cotidiano das pessoas, perde seu caráter familiar e o 

moribundo não mais preside este processo; confiscada por terceiros, torna-se objeto de 

interdição. O sujeito perde sua autonomia, passando esse poder para os profissionais da 

saúde e seus componentes familiares. 
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Dessa forma, desde a segunda metade do século XIX, a ordem vigente era 

poupar o sujeito de conhecer a gravidade de seu caso. Entre 1930 e 1950, o lugar da 

morte deixa de ser a casa do sujeito para ser o hospital. É a morte como um 

acontecimento técnico relativo à parada de cuidados por decisão do médico e da equipe 

hospitalar.   

Em resumo, segundo as proposições de Ariès, a morte, antes presidida pelo 

sujeito passa a ser tutelada e interditada por terceiros. Ceifada a soberania, o sujeito é 

relegado ao papel de marionete no ato final do cenário da sua vida. O sujeito “não tem 

mais o direito de saber que vai morrer; os que o cercam escondem-lhe a verdade até o 

fim, e dele dispõem, para seu próprio bem”. (ARIÈS, 2003, p. 224). 

Embora haja algumas divergências entre estes autores, Elias (2001) apoia a 

opinião de Ariès (2003) quanto a um aspecto da temática morte. Os dois concordam que 

este era um assunto falado, de maneira mais clara e frequente, nos diálogos das pessoas 

na Idade Média. Provavelmente porque o homem da sociedade medieval tinha uma 

estimativa de vida bem menor em relação à atual, pois as pestes, epidemias e infecções 

eram mais presentes e motivos constantes de fenecimentos. 

Assim, não somente os adultos, como também as crianças e os jovens, desde 

cedo, conviviam com essa realidade, defrontando-se muitas vezes com cadáveres e o 

padecimento abrupto de amigos e familiares. O cotidiano de corpos humanos em 

decomposição era lugar-comum, das crianças aos mais velhos- todos sabiam como eram 

esses corpos.   

Essa situação habitual permitia maior liberdade de expressão acerca da 

morte. As pessoas, independentemente da idade, participavam em conjunto da morte do 

outro. Esta condição revela significativa diferença, se comparada aos tempos atuais, 

quando as pessoas- as crianças mais especialmente- são distanciadas desta experiência. 

Portanto, segundo Ariès (2003) e Elias (2001), esse distanciamento traz significativa 

mudança para o mundo atual. 

O Sociólogo francês Edgar Morin (1997), corroborando os autores 

anteriores, traz contribuições acerca das “cristalizações históricas” da morte, em seu 

livro O homem e a morte. Este observa que, nos últimos decênios da cultura ocidental, a 

morte, por ser recalcada, continua a fermentar, por meio de angústias disfarçadas de 
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modos diversos, um fato abominável, pois esta se torna inconfessável, insensata e 

impensada.    

Segundo o Sociólogo referido, repensar a morte é um significativo 

acontecimento para a civilização moderna. Declara este que, assim como o sexo que em 

seu desvelamento foi remitificado e reescravizado, a morte vai também, cada vez mais, 

se inscrever em nosso viver. Em suas palavras assinala que  

[...] Mas a volta da morte é um grande fato da civilização, e o problema de 

conviver com a morte vai se inscrever cada vez mais profundamente em 

nosso viver. Isto desemboca num como-viver, cuja dimensão é a um só 

tempo pessoal e social. Mais uma vez, o caminho da morte deve conduzir-nos 

de modo mais profundo na vida, assim como o caminho da vida deve 

conduzir-nos de modo mais profundo na morte. (MORIN, 1997, p. 11). 

Para Morin (1997), a morte deve ser considerada tanto nos seus aspectos 

biológicos como antropológicos, compreendendo que a morte está mais profunda e 

misteriosamente ancorada na natureza humana do que se possa acreditar. Este afirma a 

existência de uma engrenagem de continuidades e descontinuidades entre natureza e 

cultura, ou seja, um entrelaçar dinâmico de forças entre os aspectos biológicos e 

culturais.  “A morte se situa exatamente na articulação bio-antropológica. É o traço mais 

humano, mais cultural do anthropos”, comenta o sociólogo (MORIN, 1997, p. 16). 

O autor acentua ainda, que a morte dá sentido à transmissão de 

conhecimentos pertencentes a um povo. Notadamente quanto à cultura, este expõe que 

A existência da cultura, isto é, de um patrimônio coletivo de sabedores, 

habilidades, normas, regras de organização etc., só tem sentido porque as 
antigas gerações morrem, e é preciso transmiti-la incessantemente às novas 

gerações. Ela só tem sentido como reprodução, e este termo de reprodução 

adquire seu sentido pleno em função da morte. (P. 10-11). 

Em síntese, cada um dos autores referidos, Elias (2001), Ariès (2003) e 

Morin (1997), apontou questionamentos quanto às atitudes, crenças, valores e 

comportamentos referentes à morte na atualidade. De tal forma, passaremos a enfocar 

um pouco mais sobre esta temática na contemporaneidade partindo de uma reflexão que 

envolve as forças e o poder da ciência. 

Assim sendo, temos que, na atualidade, o assunto morte é visto com muitas 

reservas e reticências, motivo de tabu e de silêncio (ELIAS, 2001; ARIÈS, 2003).  Nos 

termos de Ariès (2003, p. 229) “a defasagem entre a morte livresca, que permanece 
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loquaz, e a morte real, vergonhosa e motivo de silêncio é, aliás, um dos caracteres 

estranhos mais significativos de nosso tempo”.  

Refletindo quanto à ideação de morte na contemporaneidade, com base em 

Ariès (2003) e Elias (2001), estes concordam com a noção de que o impulso civilizador 

formou novos padrões de comportamento, conduzindo os moribundos aos bastidores do 

isolamento. Isto tanto como processo de morrer como imagem mnemônica. O fato é que 

se morre mais hoje entre aparelhos de uma UTI ou nos leitos das unidades hospitalares e 

menos frequentemente no cenário doméstico, entre amigos e familiares. 

Morin (1997), acredita em padrões cristalizados historicamente quanto à 

morte como um fato abominável, reforçando a ideia de que uma reforma da morte só 

pode ser a outra face da reforma da vida; mas, que a ciência deve ter uma participação 

embrionária e primordial neste processo. Portanto, destaca a noção de que a grande 

revolução da Ciência, “após superar a penúria e as grandes doenças”, deverá ser em 

concentra-se no envelhecimento e a morte como núcleos de pesquisa e de progresso da 

civilização. (P. 342). 

1.2 Morte na contemporaneidade  

É importante traçar algumas considerações acerca da morte na sociedade 

atual, pois esta traz particularidades que advêm da Ciência e, que, por sua vez, recebe 

influencia do sistema econômico, o capitalismo, isto numa condição de retroalimentação 

entre ambos, Ciência e capitalismo, o que desemboca na visão de morte na 

contemporaneidade.  

Por conseguinte, enquanto a morte do ser tenha componentes do universo 

social, cultural, histórico, psicológico e espiritual, abordar a morte na sociedade 

moderna implica considerar um corpo que produz riquezas e mantém a máquina 

econômica da qual a morte e a doença são algozes inexoráveis.   

[...] o capitalismo impõe seu próprio modelo de corpo e é essencial para sua 

sobrevivência que consiga fazer com que as massas, que ele explora, 

interiorizem-no. Convém atribuir  a cada um uma relação com o seu corpo, 

modelando um certo tipo de produtor-consumidor. Nessa perspectiva, a 

máquina totalitária experimenta estruturas que melhor se adaptam à situação, 

isto é, que sejam mais adequadas para captar os desejos do corpo, colocando-
o a serviço da economia de lucro. (SIEBERT, 1995, p. 32). 
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Na concepção de Siebert (1995), a Ciência enveredou por um caminho no 

qual o corpo foi estudado como alvo de normalização de condutas com o objetivo de 

controle. Em suas palavras,  

[...]no século XVII o corpo passou a ser estudado e investigado num contexto 

médico-científico preocupado em classificar os casos de patologia física e 
psíquica com a finalidade de normalização de condutas tidas como 

„anormais/desviantes‟, dando origem a uma ciência que precisava saber tudo 

sobre o corpo, para poder controla-lo melhor no campo da saúde pública. (P. 

29). 

De acordo com Le Breton ( 2009), no século XVII, a Ciência passou a 

operar dentro da lógica capitalista, fundamentando a existência do ser humano com 

origem nos elementos e funções organizáveis e laborais. Assinala que a Ciência, 

pregando um princípio de planejamento perfeito para o corpo, caso a estrutura modular 

de suas peças fossem substituídas ou remodeladas, garantindo-lhes sua organização e 

funcionalidade, suprimindo para lugares mais remotos a morte como condição da vida. 

Esse autor faz uso da expressão o corpo no rascunho referindo ao discurso 

científico atual que tem diante do corpo a visão deste, como se fosse uma matéria-prima 

a ser concertada.  

[...] O corpo é muitas vezes considerado pela tecnologia como um rascunho a 

ser retificado, senão no nível da espécie, pelo menos no nível do individuo, 
uma matéria-prima a ser arranjada de outra forma. Uns e outros afirmam o 

caráter disponível e provisório de um corpo sutilmente separado de si, mas 

colocado como o caminho propício para fabricar uma presença à altura da 

vontade de domínio dos atores. (LE BRETON, 2009, p. 23). 

Na continuidade de sua exposição, Le Breton (2009) declara que a 

Modernidade imprime uma visão de corpo como máquina, declinando-o em peças 

isoladas em que, reparadas, restauradas e recodificadas geneticamente a morte passa a 

ser apenas um evento a ser domesticado e controlado dentro do campo da ciência. E, ao 

final de tudo, quando a morte chegar, tal fato não deve de forma alguma revelar ou 

expor da precariedade do ser humano. 

Siebert (1995), usando as palavras de Medina (1987), declara que, em 

oposição às diretrizes da máxima capitalista, prega a importância de repensar novos 

conceitos, abrindo caminho para outras reformulações, dotando o ser humano de sentido 

e significado. 

[...] o corpo não pode ser visto, como faz a lógica capitalista, como um 

simples objeto de produção e consumo, ou seja, uma máquina, como entende 

o modelo biomédico, cujo mau funcionamento é explicado pela avaria em um 
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mecanismo específico que, por isso mesmo, deve ser reparado. É importante 

trabalhar no sentido de desmistificar certos modelos produzidos pela a 

sociedade.  (SIEBERT, 1995, p. 16). 

Desta forma, “o corpo no capitalismo é tido como objeto técnico 

instrumental que opera com base em códigos genéticos.” (SIEBERT, 1995, p. 20). De 

tal forma, a morte se efetua na degenerescência do corpo fato que a comunidade 

cientifica luta veementemente para evitar e o sistema capitalista busca expurgar, 

fazendo com que a morte seja  pensada de maneira ontologicamente distinta da vida (LE 

BRETON, 2009). 

Como cogita Le Breton (2009, p. 16), a Modernidade vem “perseguindo 

uma utopia técnica de purificação do homem, de retificação de seu ser no mundo,” em 

que o “corpo encarna a parte ruim, o rascunho a ser corrigido.” No imaginário do 

sujeito, se tenta apagar a precariedade do corpo que o expõe a lesões irreversíveis e com 

isso expurgar a doença e a morte do viver cotidiano e da sua existência uma alusão à 

felicidade eterna apregoada pela sociedade contemporânea, comenta o autor citado. 

Pazin-Filho (2005, p. 20), no artigo intitulado Morte: considerações para a 

prática médica, confirma a ideia de Le Breton quanto à crença que a sociedade moderna 

faz da eterna felicidade, buscando expulsar a morte do viver cotidiano. No artigo, o 

autor declara suas concepções a respeito da confluência entre a Medicina e o tema 

morte. Acentua este que “(...) as concepções da sociedade ocidental moderna deram 

origem à crença infundada de que tudo pode ser subjugado, moldado a nossa vontade.” 

Acrescenta o autor que os progressos da Ciência quanto a medicamentos e 

técnicas cirúrgicas, simultaneamente, permitiram melhor qualidade vida e um 

prolongamento de sua existência; como também trouxeram alusão e uma crença errônea 

de que tudo pode ser curado, como se fosse “... só uma questão de tempo até que se 

consiga a cura para todas estas doenças e a morte deixe de existir”. (2005, p. 20). 

Está crença ilusória trouxe consequências diretas na forma de lidar com o 

doente terminal, pois sugere a ideia acima de tudo da vitória, da cura. A morte passa a 

ser um equívoco, um erro médico, uma falha da Ciência que não tem ainda um recurso 

apropriado para aquele caso especifico. Assim, a morte deixa de ser uma parte 

integrante da vida, para ser contravenção, um erro humano (KOVÁCS, 1992; PAZIN-

FILHO, 2005).  
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Assim sendo, na contemporaneidade, a morte passa a ser o desafio, se não a 

ser vencido, mas pelo menos subjugado a maior parte possível do tempo por via da 

“cura” para a maioria das doenças, com o  corpo sendo o instrumento concreto de 

manipulação que viabilizada sucesso ou fracasso desse empreendimento. Ao fim de 

tudo, no entanto, sem que se possa realmente controlar advêm os processos da morte. 

Cerma (1999, p. 10), ao introduzir o livro de Marie de Hennezel e Jean-Ives 

Leloup, A arte de morrer, acentua que a cultura vigente tem uma visão estreita e 

limitada do assunto. Este relata que a morte é motivo de tabu em que o sujeito ergue  

defesas materiais e psíquicas para protege-se da realidade inexorável de finitude. Mas, 

isto apenas se torna o pesadelo da existência, em suas palavras comenta: 

[...] E como tudo o que é negado torna-se traiçoeiro inconsciente, o fenômeno 

natural do morrer acaba tornando-se um sintomático pesadelo a horrorizar 
existências subtraídas da consciência de transitoriedade e de inspiração da 

finitude.      

No livro dos autores citados, Hennezel e Leloup (1999), há uma critica à 

forma como a atualidade lida com os processos da morte abstraídos da dimensão 

espiritual e às vezes até mesmo de humanidade. Estes comentam que, na 

contemporaneidade, o sofrimento e a morte são considerados assuntos individuais, mas 

não íntimos. Estes se expressam, ressaltando que “partimos de pressuposto 

antropológico em que o sofrimento tornou-se um negócio de tal modo individual que já 

não está ligado à família, à sociedade na qual vivemos.” (P. 47). 

“O tabu da morte é um tabu da intimidade,” continuam Hennezel e Leloup 

(1999, p. 45), enfatizando que um ser humano, ao pressentir a proximidade da morte, 

sente primordialmente a necessidade de interioridade e de comunhão íntima com as 

pessoas. Estas pessoas, entretanto, de que o moribundo deseja a proximidade, muitas 

vezes, não sabem mais como comunicar-se. 

O „tempo do morrer‟ tem um valor. Portanto, deve ser respeitado porque tem 
um sentido, mesmo se este nos escapa. É o tempo das últimas permutas de 

vida, o tempo de fechar o círculo, o tempo de preparar-se para passar para a 

“outra vida”, seja qual for a representação que dela se tenha, e mesmo se essa 

outra vida permanece um mistério completo. ( P. 40). 

É importante ressaltar que se o “tempo de morrer” é um tempo tão valioso, 

pois representa o fechamento de um círculo, um momento gerador da necessidade de 
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interioridade e intimidade (HENNEZEL e LELOUP, 1999), então outro ponto surge 

como importante neste morrer na contemporaneidade: a solidão. 

Elias (2001, p. 98), dando profunda ênfase a este assunto, intitulou seu livro 

de A solidão dos moribundos, exibindo como próprio titulo sugere uma explanação 

acerca da solidão na qual as pessoas hoje são confinadas no seu processo de morte. 

“Nunca antes as pessoas morreram tão silenciosa e higienicamente como hoje nessas 

sociedades, e nunca em condições tão propícias à solidão.” 

O autor mencionado exibe um conceito de solidão que vai além da solidão 

referente ao ocultamento dos sentimentos daquele que por alguma razão foi ferido, 

calando-se na sua dor. Não restringe, também, a definição de solidão, para aquela 

pessoa que se sente desamparada mesmo diante de um universo de pessoas ao seu redor. 

A solidão apontada pelo o autor está relacionada ao rompimento dos laços 

de afetividade sentidos pela pessoa na trajetória entre seu adoecimento até o 

fenecimento. É a experiência em vida de estar morto, pois sua existência perdeu o 

significado diante do outro que emudece e se distancia. Cumpre o cárcere sozinho do 

destino determinado pelos procedimentos médicos nas rotinas hospitalares.  

[...] Apenas as rotinas institucionalizadas dos hospitais dão alguma 

estruturação social para a situação de morrer. Essas, no entanto, são em sua 

maioria destituídas de sentimentos e acabam contribuindo para o isolamento 

dos moribundos. [...] Fora deles, morrer é no presente uma situação amorfa, 

uma área vazia no mapa social. (ELIAS, 2001, p. 36). 

A falta de intimidade e humanidade relatada por Hennezel e Leloup (1999), 

a solidão destacada por Elias (2001), a morte interdita dos tempos modernos retratada 

por  Ariès (2003), são bases paradigmáticas que possibilitam refletir sobre o caráter da 

morte no contexto do mundo ocidental.  

Um tema recalcado, conforme Morin (1997), produz com base nesta 

condição cultural e histórica, um assunto intocável, o que reforça a solidão na qual as 

pessoas morrem, acentuando o terror desta experiência. Nestas condições impostas pelo 

mundo contemporâneo e pela dinâmica psicológica singular de cada pessoa, o medo se 

torna o sentimento presente e reforçado no fenômeno da morte, segundo os próximos 

autores a serem apresentados. 
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1.3 Medo da Morte 

Pazin-Filho (2005) e Kovács (2003) caracterizam a morte como um 

processo. Isto significa que morrer não é o registro de um instante; o momento do óbito 

em que a identidade deixa de existir de maneira irreversível, mas uma cadeia de eventos 

que informam o sujeito acerca da sua finitude.   

É certo que morrer é um evento natural da vida, mas é prudente acentuar 

que a  morte representa um processo cerceado por profundas mudanças e irremediáveis 

transformações. E o medo é um sentimento particularmente incisivo e permeia todo o 

processo do morrer (KOVÁCS, 2003; 1992; BECKER, 1995; STEDEFORD, 1986). 

A morte é a revelação da improbidade da imortalidade; é se defrontar com a 

inverossímil frustração da onipotência. Embora intelectualmente seja do conhecimento 

de que todos vão morrer, o fato é que a ideia do termino torna obrigatória à mobilização 

de todos os recursos internos do sujeito para buscar mecanismos de enfrentamento 

adequados ao grande desafio que é o contato direto com a morte (BECKER, 1995). 

O medo da morte é o medo da destruição. Por não se saber o momento exato 

desta, torna o evento mais assustador (STEDEFORD, 1986). Alguns autores abordam 

sobre o tema da morte e referem quanto ao medo como o sentimento mais comum. 

Dentre estes estudiosos, o nome de Julia Kovács é referência no cenário brasileiro. 

Estudando e desenvolvendo pesquisas acerca do assunto postula, em seu livro Morte e 

desenvolvimento humano, um capitulo sobre o medo da morte.   

A pesquisadora cita “o medo é a resposta psicológica mais comum diante da 

morte. O medo de morrer é universal e atinge todos os seres humanos, independente da 

idade, sexo, nível socioeconômico e credo religioso.” A cultura e o desenvolvimento 

intelectual também não garantem nenhum privilégio quanto à intensidade com que esta 

emoção possa vir a se manifestar (1992, p.15). 

Kovács continua e assinala que um sujeito, ao refletir sobre sua morte, este 

pode arrolá-la dentro de três aspectos, a saber: o medo de morrer, do que vem após a 

morte e o da extinção. Cada pessoa irá “eleger” um aspecto, tornando-o seu temor 

básico.  Como exemplo é possível catalogar alguns medos comuns ao processo, tais 

como: medo do sofrimento, da indignidade, da desintegração, do julgamento, do castigo 
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divino, da rejeição, de perder as relações, ameaça do desconhecido, o medo da extinção 

e do abandono, somente para citar alguns. 

A autora citada defende a noção de que, embora o medo da morte possa 

aparecer cedo no desenvolvimento humano, não é uma emoção inata. Na verdade esta 

vai se estabelecendo e criando raízes ao longo do ciclo da vida. Certo, porém, é que  irá 

se tornar inerente a todos os seres humanos devendo variar apenas de acordo com as 

características pessoais e as circunstâncias da vida de cada um.  

Becker (1995, p. 25), colaborando com a afirmação da existência do medo 

da morte, assevera que “de todas as coisas que movem o homem, uma das principais é o 

seu terror da morte”. Este garante que todo o ensaio de seu livro A negação da morte é 

uma argumentação de que o terror da morte é universal, fundamentando suas ideias 

dentro da linha dos pós-darwinianos e de pressupostos psicanalíticos. 

O escritor citado relata, discordando neste ponto de Kovács (1992), que o 

medo da morte é expresso na mente humana logo nas primeiras noções de mundo, 

sendo a mola propulsora de quase todas as atividades desenvolvidas ao longo da vida, 

além de ser a principal fonte de angústia e da doença mental. Salienta Becker (1995) 

que o terror da morte está por trás de estados psicopatológicos e, para expressar suas 

ideias, utiliza-se literalmente das citações do psicanalista Gregory Zilboorg (1943), 

expondo no seu livro que: 

Porque por trás da sensação de insegurança diante do perigo, por trás do 

sentimento de desânimo e depressão, sempre se esconde o medo básico da 

morte, um medo que sofre elaborações muitíssimo complexas e se manifesta 

de muitas maneiras indiretas. (...). Podemos considerar como ponto pacífico 

que o medo sempre está presente em nosso funcionamento mental. (P. 29). 

Em outro momento Becker (1995, p. 30), novamente baseado em Zilboorg 

(1943), declara que o terror da morte é, na verdade, uma extensão do instinto de 

autopreservação, um impulso natural de conservar a vida e dominar os perigos 

ameaçadores à vida.  

Portanto, segundo defendem esses dois autores, biologicamente, o ser 

humano já vem preparado para defender a vida e distanciar a morte. Enfatiza Becker 

(1995): “o temor da morte deve estar presente por trás de todo o nosso funcionamento 

normal, a fim de que o organismo possa estar armado em prol da autopreservação” (p. 
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30). Assim sendo, reforça que “ o argumento da biologia e da evolução é básico e tem 

de ser levado a sério...” (P. 31).  

Apontam os autores mencionados, entretanto, que o temor da morte não 

pode estar presente de forma constante no mecanismo psíquico do sujeito, pois, se assim 

o fosse, acarretaria um dano de funcionamento, uma paralisação na vida. Portanto, este 

terror deve ser adequadamente reprimido para manter a vida com um pouco de conforto. 

Outra questão argumentativa em favor da existência do terror da morte 

utilizada por Becker (1995) está relacionada ao mundo interior da criança, numa 

referência ao pensamento mágico próprio do desenvolvimento infantil, em que fantasia 

e realidade se confundem. Neste universo mágico, a criança acredita que tudo pode 

acontecer, inclusive seus desejos destrutivos uma confusão das relações de causa e 

efeito misturadas à realidade de seus poderes. 

No seu torturado mundo interior se entrelaçam símbolos complexos de 

muitas realidades inadmissíveis – terror do mundo, o horror dos próprios 

desejos, o medo de vingança por parte dos pais, o desaparecimento de coisas, 

a falta de controle do individuo sobre qualquer coisa na verdade. É 

demasiado para qualquer animal suportar, mas a criança tem que suportar... 

(BECKER, 1995, p. 33). 

Desta forma, esse autor declara, com relação ao terror da morte, que a 

sociedade é um sistema codificado de heróis que busca vencer este terror básico do 

humano em que o heroísmo presente na cultura é antes de tudo um reflexo do terror da 

morte. É, também, no entanto, o problema central da vida humana esta atividade 

heroica, um heroísmo baseado no narcisismo organísmico e na necessidade que a 

criança tem de amor próprio como condição primária de existência.  

O escritor mencionado busca, não só, uma justificativa de cunho 

ontogenético, como também filogenético, para defender sua proposição do medo da 

morte como natural e presente desde muito cedo no universo psíquico do humano. 

Garante que o terror da morte e o heroísmo se coadunam nas raízes da humanidade, 

estando este pensamento exposto pelas vias da pesquisa antropológica e histórica. Ele 

certifica que 

A pesquisa antropológica e histórica também começou, no século XIX, a 

montar um retrato do heroico desde as eras primitivas e antigas. O herói era o 

homem que podia entrar no mundo espiritual, no mundo dos mortos, e voltar 

vivo. Tinha seus descendentes nos cultos misteriosos do Mediterrâneo 

Oriental, que eram cultos de morte e ressureição. O herói divino de cada um 

desses cultos era alguém que tinha voltado dos mortos. E como sabemos 
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hoje, com base na pesquisa de mitos e rituais antigos, o próprio cristianismo 

era um concorrente dos cultos misteriosos e saiu vencedor- entre outras 

razões- porque também tinha em destaque um homem que curava e tinha 

poderes sobrenaturais, e que havia ressuscitado.  (1995, p. 26). 

Stedeford (1986), sem abordar tanto as questões das origens do terror da 

morte no desenvolvimento humano, acerca-se da existência de muitos sentimentos 

mesclados na dinâmica psicológica do sujeito diante desta experiência com um especial 

destaque para o medo. Assinala que as causas do medo podem ser muitas, com 

variações pertinentes à singularidade de cada pessoa.  

Com evidências em seus estudos, o referido autor realça alguns medos 

específicos relacionados ao medo do morrer. Este ressalta para a dor como o maior de 

todos os medos, o mais temível por todos e, no imaginário das pessoas, a proximidade 

da morte representa o momento responsável pela dor mais dilacerante e insuportável. 

Assim, o medo da dor para este especialista, se revela como o medo maior do que o 

pavor propriamente dito da morte. 

Outro temor natural é a perda progressiva do controle da própria vida. 

Embora o controle da vida possa ser muito mais uma ilusão humana, estar com saúde 

parece dar ao homem a crença do controle, da liberdade, da autonomia. Estar, pois com 

saúde pode significar ser soberano de si mesmo e, por consequência, ter o domínio de 

sua vida (STEDEFORD, 1986). 

Do contrario, a doença e a morte são a concretude e o simbolismo 

responsáveis pela quebra de toda uma dimensão imaginária do corpo eterno e de saúde 

perfeita. A perda do controle e, em outras palavras, o prejuízo da autonomia, podem 

estar representadas por dois aspectos significativas para o ser humano, a saber: a perda 

das capacidades físicas e a das funções mentais. (STEDEFORD, 1986). 

Na lição de Stedeford (1986), o fato de perder a autonomia pode ser vivido 

como realidade, no instante em que o sujeito compreende estar perdendo o domínio 

sobre as funções corporais, de tal forma que isto se resume a outro pavor da pessoa.  

É a percepção da impossibilidade de ser senhor da condução da sua vida na 

sua dimensão mais simples e intima: o cuidado corporal e o comando das funções 

corporais. A existência deste medo pode referir ao constrangimento, e, por vezes, à 

recordação, às lembranças desagradáveis da infância, quando o individuo dependia de 

outros para as necessidades higiênicas básicas (STEDEFORD, 1986). 
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Postula, entretanto, o mencionado autor a ideia de que a maior angustia está 

quanto à perda das funções mentais. A sensação de insanidade, de loucura, a alteração 

das percepções, mostra-se como o derradeiro momento da perda de controle, o mais 

assustador dos receios. Perder a consciência está relacionado a perder o significado de si 

mesmo e perdê-lo diante do outro, tornando-se no mais arrebatador de todos os medos 

humanos. 

Morin (1997) relata que, entre a consciência que ao mesmo tempo nega a 

morte, esta a reconhece também, neste “intervalo” entre negação e reconhecimento, 

primordialmente, existe uma “zona” de inquietude e horror porém, “dor, terror, 

obsessão têm um denominador comum: a perda de individualidade.” (P. 32). 

Portanto, assemelhando-se aos comentários de Stedeford (1986), quanto a 

perder a consciência de si mesmo, para Morin (1997), o pavor da morte existe na 

medida em que é real a perda da individualidade. Este se expressa da seguinte forma: 

Assim, o horror da morte é a emoção, o sentimento ou a consciência da perda 

de sua individualidade. Emoção-choque, de dor, terror ou horror. Sentimento 

que é o trauma de uma ruptura, de um mal, de um vazio, de um nada, que se 

abre onde havia plenitude individual, ou seja, consciência traumática. (P. 33). 

De tal modo, como exposto por intermédio desses autores selecionados, o 

terror da morte é um fato no mundo ocidental. Embora com algumas diferenças quanto 

ao início do aparecimento desta emoção na constituição psíquica do sujeito, todos os 

autores citados convergem quanto a sua existência. Este terror tem conotações 

históricas, culturais e sociais que interagem com a singularidade de cada pessoa, de tal 

forma que esta emoção é natural no ser humano, único ser que deve suportar a 

consciência de sua finitude. 

Sendo assim, ante o que foi descrito quanto à morte como um processo 

imerso em condições históricas e culturais impressos na singularidade do ser, é possível 

apresentar no próximo capitulo um pouco dos psicólogos no ambiente hospitalar perante 

o processo da morte. Isto, com base na inserção do psicólogo no campo da saúde 

particularmente no ambiente do hospital como atuação profissional e sujeito diante da 

vivência de morte. 
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2 O PSICÓLOGO DIANTE DA VIVÊNCIA DA MORTE 

 

Esta exposição tem como intuito compreender a atuação do psicólogo com a 

práxis em hospitais, buscando um entendimento deste como profissional e, como sujeito 

dentro de um contexto em que frequentemente ocorre o fato de deparar a morte. Assim 

sendo, este capitulo consta de três partes, a saber: a) a Psicologia e sua inserção na 

saúde; b) o psicólogo no ambiente hospitalar c) as suas colaborações como profissional, 

quando o assunto é morte; d) e, por fim, a existência do sujeito, o psicólogo, diante 

desta vivência de morte. 

No inicio, abordaremos da Ciência Psicológica, os percursos de uma história 

que permitiram sua inserção na saúde, traçando considerações que favorecem esta 

inclusão, por meio da colaboração de Scliar (2007), Victor & Aguiar (2011), Sebastiani 

(2011), Gimenes (2003) e Chiattone (2002). 

No segundo momento, o foco se encontra no psicólogo dentro da dinâmica 

hospitalar, um trabalho no âmbito clinico-institucional, Sebastiani (2011), Chiattone 

(2002), Angerami-Camon (2002, 2003), Gioia-Martins e Rocha Júnior (2001), Bleger 

(1992) e Dimenstein (1998; 2000) colaboram com esta parte da apresentação. 

A terceira parte compreende da contribuição e conduta que a Psicologia hoje 

adota no acompanhamento de pacientes em estado de terminalidade e, neste momento, 

realizando uma ressalva quanto à morte da criança.  Cassorla (1991, 2002), Kübler-Ross 

(1969), Romano (1999), Pérez-Ramos (2004), Kovács (1992, 2003) Sontag (1984), 

Gimenes (2003), Moretto (2001), Bromberg (2003) e Valle (2003)  são alguns autores 

que contribuíram neste momento do texto. 

Por fim, na quarta parte, o psicólogo como um sujeito em construção que 

existe entre as nuanças do saber técnico-cientifico e suas questões subjetivas perante a 

morte. Nogueira-Martins (2002), Pitta (2003), Moraes (2003), Cassorla (2002) e Kovács 

(1992, 2003) são alguns dos colaboradores desta ultima produção textual.   

2.1 A Psicologia e sua Inserção na Saúde  

A saúde, tal como tem sido definida pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), é um estado positivo de bem-estar físico, psicológico, social, 

econômico e espiritual e não somente ausência de doença, surgindo como um 
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construto multifactorial cujos determinantes incluem idade, sexo, factores 

hereditários, estilo de vida individual, influências sociais e comunitárias, 

condições de habitação e trabalho, bem como condições socioeconômicas, 

culturais e ambientais. (TEIXEIRA, 2000, p. 17).  

A Psicologia inserida no campo da saúde ganha corpo de ação e reflexão por 

meio desta definição proposta pela OMS. Este conceito de saúde teve sua gênese após a 

Segunda Guerra Mundial com o aparecimento da Liga das Nações, e a criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização Mundial da Saúde (OMS). Por 

meio destas organizações a saúde, em meio aos movimentos de aspirações sociais 

originados deste pós-guerra, esta confere um conceito de âmbito internacional 

(SCLIAR, 2007). 

No Brasil, em torno da década de 1930, aparecem os primeiros serviços de 

Psicologia voltados para a saúde mental, como uma nova opção à internação 

psiquiátrica, dando inicio ao exercício profissional do psicólogo na saúde. Foi, porém, 

nos anos 1970, mediante uma ação mais ampla nos cuidados primários, que no Brasil a 

participação do psicólogo se tornou mais efetiva. Desde então, estes cuidados deixaram 

de ser restritos exclusivamente à presença do médico (VICTOR & AGUIAR, 2011). 

[...] essa inserção originou-se de um movimento mais geral no Brasil, a 

reforma sanitária, e concretizou-se no movimento dos psicólogos através de 

associações de classe, que reivindicaram espaço nos centros e postos de 

saúde. [...] Com o advento da reforma sanitária, a saúde é entendida como um 

direito a ser conquistado, e que envolvia prevenção e promoção, além da cura 

e da reabilitação. (KAHHALE, 2003, APUD VICTOR & AGUIAR, 2011, p. 
42 ).  

Em meio à reforma sanitária, visando a um modelo de proteção social como 

garantia do direito à saúde integral, (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001), 

questionamentos são levantados constituindo-se num espaço ético, social e político mais 

aceitável para a Psicologia se consolidar e se fortalecer no campo da saúde.  

Desta forma, ações na área hospitalar foram implementadas por meio desta 

nova cultura advinda da reforma sanitária. É relevante ressaltar, entretanto, que no 

Brasil, desde a década de 1940, vinham sendo alargados investimentos por meio de 

atuações na saúde como modelo centrado na instituição hospitalar. Exemplo disso é o 

Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar - PNHAH (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).  

No Brasil, desde a década de 1940, o modelo de saúde caminhou, tanto no 

que tange a investimentos quanto a ações de saúde, para um modelo centrado 

na instituição hospitalar. As atividades e programas de saúde passaram a ser 
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desenvolvidos a partir dos hospitais, defendendo-se um modelo que prioriza 

as ações de saúde via atenção secundaria (modelo clínico/assistencialista); 

por consequência, tivemos uma cisão das outras ações ligadas à saúde 

coletiva, que  marginalizaram, até os dias de hoje, os investimentos e 

trabalhos em saúde pública e a valorização do enfoque epidemiológico 

(modelo sanitarista.). (SEBASTIANI, 2011, p. 286). 

O PNHAH reflete está disposição de investimento relacionado à atenção 

terciaria no País, nascido anterior à reforma sanitária, efetivando-se como uma proposta 

que visava a difundir uma nova cultura de humanização na rede hospitalar pública 

brasileira considerando os usuários, os profissionais de saúde e a imagem da instituição 

dentro da comunidade. (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

Entre os objetivos traçados no PNHAH estava um aspecto que correspondia 

à capacitação para os profissionais dos hospitais, configurando-se numa estratégia 

importante para um novo conceito de assistência à saúde, valorizando a vida humana e a 

cidadania; enfatizando-se que a falta de humanização nos serviços foi um dos pontos 

mais enaltecidos pela população, segundo dados do Ministério da Saúde (2001), mais 

do que a carência de médicos, escassez de espaço nos hospitais, ausência de 

medicamentos etc. 

Não somente, os movimentos sociais, políticos e econômicos foram 

construtores desta visão de saúde e acessão da Psicologia no universo da prática em 

saúde. Os avanços científicos acerca da relação entre fatores emocionais e a etiologia 

das doenças são referencias importantes na dimensão da saúde e do cuidado com o ser 

humano e, consequentemente, na abertura para a profissão de psicólogo (GIMENES, 

2003).  

O que aparentemente pode parecer novo, no entanto, a saúde numa visão 

integrativa, isto não corresponde à historicidade dos fatos. Chiattone (2002), no texto 

Uma vida para o câncer, faz algumas citações históricas de pesquisadores que, movidos 

por suas práticas e estudos, puderam fazer observações quanto ao processo saúde e 

doença como unidade inter-relacionada.  

Mencionada autora alude a alguns estudiosos, dentre os quais se encontra 

Hipócrates, que cinco séculos antes de Cristo, acentuou a importância do conhecimento 

da totalidade das coisas como algo primordial para a cura das doenças; Huangti, 

imperador amarelo da China (2698 AC a 2599 AC), constatou que frustração e a doença 
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estão interligadas; Galeno, há mais de 2000 anos, revelou da relação entre depressão e 

câncer. Isto para citar alguns exemplos.  

Sebastiani (2011, p. 275) corrobora a ideia de Chiattone (2002), ao declarar 

que há três décadas é implementada uma “visão integral de saúde e compreensão do 

fenômeno saúde-doença como eventos multifatoriais”. Ele reconhece que a 

compreensão de saúde nestes termos não é tão recente, assim, nas Ciências da saúde, 

como se poderia pensar. 

É bem verdade, entretanto,  que a predominância esteve centrada num 

pensamento de saúde reduzido e similar ao corpo humano, por meio do modelo 

biomédico. Numa divisão cartesiana, os médicos ocuparam-se do corpo e de seus 

processos fisiológicos, relegando o papel do estresse e do estado emocional nas 

doenças, a ordem do secundário. E os psicólogos e psiquiatras se inteiravam da mente, 

do campo psíquico e a influência sobre a saúde, pouco sendo suas pesquisas 

incorporadas ao saber médico (CHIATTONE, 2002). 

Indiscutivelmente, o modelo biomédico teve seu lugar de destaque na seara 

da compreensão saúde e doença. De acordo com Gimenes (2003), contudo, com os 

principais problemas de saúde na Modernidade, não mais associados a doenças 

infecciosas e sim a patologia crônica, a contribuição do modelo biomédico passa a ser 

insuficiente e por vezes inoperante. Ela ressalta este aspecto, particularmente quando se 

observa que o padrão de comportamento e o estilo de vida se tornam determinantes para 

a condição de sujeitos adoecidos ou saudáveis.  

Estudos em outras áreas além da Psicologia, como, por exemplo, na 

Patologia, despontam como importantes contribuições quanto às correlações entre 

emoções e reações bioquímicas, fugindo da tradicional Medicina ortodoxa. 

[...] estudos demonstram que existem doentes e não doenças, que a doença 

engloba muito mais que uma lesão em si; que existem variações dos quadros 

sintomatológicos nos mesmos processos nosológicos; que as doenças 

evoluem para a cura, para a cronicidade ou para a morte; que existem 

doenças psicogênicas; que a história de vida do indivíduo é fator muito 

importante no aparecimento e na patogenia das doenças; que o passado, o 

presente e o futuro podem ser fatores causais e interferirem na dinâmica 

patológica; que os estados emocionais vivenciados ou imaginados e sentidos 

como verdadeiros atuam nos pacientes e produzem modificações 

bioquímicas, funcionais e orgânicas. (CHIATTONE, 2002, p. 77). 
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Isto nos conduz a acreditar que o estado psicológico do sujeito colabora 

tanto para a origem da doença como para a condição de cura, cronicidade ou morte. 

Corpo e mente são unidades inseparáveis e a imperativa dicotomia até então reinante 

perde espaço. Novos questionamentos são feitos e o caminho se abre para considerar 

fatores psicológicos na etiologia das doenças por intermédio da própria Ciência Médica. 

Segundo Sebastiani (2011), a atualidade fornece uma nova diretriz para se 

encarar a doença como um fenômeno que inclui a participação individual e social. Estes 

novos parâmetros têm uma significância especial no que se concerne a presença e 

participação do psicólogo na saúde nas diferentes propostas da atenção à saúde da 

população. Enfatize-se junto a isto o caráter integrativo das tendências modernas de 

desenvolvimento das visões sobre saúde e da própria Psicologia na saúde.  

O fato é que,  mediante esta visão de saúde, se tornou possível começar a 

suplantar o tradicional modelo reducionista biomédico de uma saúde vista por um só 

prisma, o biológico; e por somente um técnico, o médico.  

Desta forma, buscando expressar um panorama geral dos pontos propulsores 

que contribuíram para que a psicologia ganhasse espaço no campo da saúde podemos 

apreender três feições significativas, a saber: 1- Por ação dos movimentos políticos, 

econômicos, sociais, históricos e culturais da humanidade em meio à devastação pós-

guerra (VICTOR & AGUIAR, 2011); 2- pelas impossibilidades e limitações de cura 

pela exclusividade médica e farmacológica (GIMENES, 2003); 3- e pela evolução e 

consolidação do campo de estudos da psicologia (SEBASTIANI, 2011; GIMENES, 

2003). 

Estas foram questões que percebemos como relevantes para o psicólogo 

atuar na área da saúde, permitindo a este profissional, enfim, começar a contar e 

escrever sua historia de contribuição para uma das dimensões mais importantes na vida 

do ser humano: a saúde.  

2.2 O Psicólogo no Hospital  

Sebastiani (2011, p. 281) traz o seguinte texto quanto à elaboração histórica 

de integração da Psicologia na área da saúde, tanto na América Latina como no Brasil, 

fazendo uma referencia quanto à implantação dos serviços de Psicologia no âmbito 

hospitalar. 
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Para sermos fieis à história, a psicologia da saúde nasceu na América Latina 
no final dos anos 1960, à ocupação de posições no âmbito da politica central 

no Ministério da Saúde de Cuba e o desenvolvimento especifico de serviços 

em uma extensa rede institucional de saúde. [...] Ao mesmo tempo, no Brasil, 

por volta de 1957, eram implantados serviços de psicologia no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, iniciando-

se pelo setor de reabilitação e, posteriormente, se estendendo para diversas 

áreas do hospital. ( SEBASTIANI, 2011, p. 281). 

Para ele, este revela que a história da profissão de psicólogo no Brasil se 

mistura e confunde com trabalhos da Psicologia em ambiente hospitalar. Isto, tendo em 

vista que, por volta de 1950, se encontram os registros dos movimentos de oficialização 

da Psicologia
1
 como profissão e, especificamente, em 1954 e 1957, origina-se a 

estruturação dos serviços de Psicologia hospitalar, no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com Matilde Neder. 

Do pioneirismo com Matilde Neder, outros nomes foram surgindo, 

consolidado um trabalho importante na área de Psicologia na instituição hospitalar. De 

tal forma que, nos últimos anos, surgem concursos públicos, organização e estruturação 

de congressos, produções textuais (livros, artigos etc.) e pesquisas cientificas dentro do 

campo da Psicologia da saúde (ANGERAMI-CAMON, 2002).   

Segundo Sebastiani (2011), nos últimos 15 anos, a Psicologia no universo 

da saúde se revela como a especificidade que mais tem crescido dentre todos os campos 

da Psicologia. Com esse movimento diminui-se a hegemonia dos consultórios 

particulares, abrindo-se um espaço de debate e atuação para o psicólogo no contexto 

institucional (CARVALHO, 2007; CHIATTONE, 2002; GIOIA-MARTINS; ROCHA 

JÚNIOR, 2001; BLEGER, 1992) Portanto, impõe-se neste momento se fazer uma 

menção a outra forma de desenvolver a práxis psicológica, a práxis  na clinica 

institucional. 

Para Angerami-Camon (2003), a Psicologia no universo hospitalar tem seu 

instrumento teórico fundamentado na área clinica, mas dentro de uma realidade 

                                                             
1
“Apesar de o ensino da Psicologia ser feito desde os anos 30 nas escolas normais dos Institutos de 

Educação do país e, em 1956 ter sido implantado um curso de formação de psicólogo na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro e em 1957 na Universidade de São Paulo, foi somente em 1962 – 

por força da Lei Federal n° 4.119 - que a Psicologia passou a existir como profissão. No ano de 1964 foi 

regulamentada a formação do psicólogo e seu exercício profissional pelo Conselho Federal de Educação 

com o Decreto n° 53.464.” (DIMENSTEIN, 1998, p. 02). 

 



40 
 

institucional exigindo assim, uma discussão aprofundada sobre a questão, em que 

valores éticos e ideológicos vão surgindo decretando outras performances. Em seu texto 

o autor relata que: 

O psicólogo, no contexto hospitalar, depara-se de forma aviltante com um 

dos direitos básicos que está sendo negado à maioria da população, a saúde. 
(...) A precariedade da saúde da população é, sem dúvida alguma, um 

agravante que irá provocar posicionamentos contraditórios, e, na quase 

totalidade das vezes, irá exigir do psicólogo uma revisão de seus valores 

acadêmicos, pessoais e até mesmo sócio-políticos. (2003, p. 22). 

O mesmo autor (2003) reconhece que a busca do psicólogo pela prática no 

campo da saúde conduziu estes profissionais a desafios significativos quanto à 

necessidade de uma estruturação teórica dessa atividade, assinalando que, das reflexões 

produzidas sobre a realidade institucional, este ponto ganhou respaldo no corpo da 

Psicologia contemporânea.  

Nos trabalhos gerados quanto à realidade institucional, temos as produções 

de Michel Balint e José Bleger. Balint, ao trabalhar com a supervisão de grupos 

clínicos, desenvolveu uma prática médica de treinamento conhecida como Grupo Balint. 

Neste, as experiências de todos eram discutidas, com ênfase na relação médico-paciente 

(FIGUEIREDO, 2005).  

Nos grupos de Balint, os profissionais eram estimulados a examinar as 

próprias emoções, desde o diagnóstico até a terapêutica e o prognóstico, pois Balint 

entendia que todos os momentos dos atos médicos estão impregnados de sentimentos, 

tanto úteis quanto prejudiciais ao doente (FIGUEIREDO, 2005).  

Bleger nas suas contibuições a clinica institucional sugeriu fazer uma 

Psicologia que saísse dos consultórios e dos limites terapêuticos para abarcar a realidade 

cotidiana, definindo o psicólogo na instituição como um agente de mudanças, propondo 

uma importância cabal às relações interpessoais, aos vínculos humanos, à comunicação 

e à participação. (GUIRADO, 1986). 

Bleger (1992) ressaltou que o psicólogo, simplesmente por sua presença, já 

seria um “agente de mudança e um catalizador ou depositário de conflitos e, por isso, as 

forças operantes na instituição vão agir no sentido de anular ou amortizar suas funções e 

sua ação.” (P. 52). 
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O autor mencionado (1992) declara que qualquer instituição não é tão 

somente um instrumento de organização ou de regulação e controle social, mas também, 

simultaneamente, é um instrumento de regulação e de equilíbrio de personalidade. 

Particularmente quanto à instituição hospitalar, este acredita que 

É na instituição hospitalar onde a psicologia institucional provou até agora 

ser um dos campos onde se torna muito proveitosa sua utilização. [...]a 

psicologia institucional aplicada aos hospitais se torna, a rigor, uma arma 

terapêutica muito eficaz, no sentido de que todo o hospital (sua estrutura) se 
transformam em si mesmo em um agente psicoterápico de grande eficiência 

em profundidade e amplitude. E neste sentido se alcança organizar a 

psicoterapia a nível institucional e não ao da psicoterapia individual ou 

grupal. (1992, p. 60). 

Gioia-Martins e Rocha Júnior (2001), corroborando a opinião de Bleger 

(1992), confirmam a saída dos psicólogos dos consultórios particulares e, 

consequentemente, o aumento no interesse pela área da saúde, ampliando-se o espaço 

público e as demandas do contexto institucional. Os autores enfatizam uma necessidade 

de conhecer a instituição e a realidade da saúde pública no Brasil, de tal forma que seja 

favorecida uma visão mais critica por parte da Psicologia em relação ao adoecer, à 

hospitalização e às relações socioculturais. No seu discurso, eles ressaltam que 

O papel do psicólogo hospitalar seria o de ser um agente de mudanças, um 
especialista em relações, com a atuação voltada para o social, para a 

comunidade, numa atividade curativa e preventiva, trabalhando com os 

conteúdos manifestos e latentes, tendo a função de diagnosticar e 

compreender o que está envolvido na queixa, no sintoma, na patologia, 

contribuindo também para a humanização do hospital numa função 

educativa, profilática e psicoterapêutica. (P. 6). 

Dimenstein (2000), no cenário nacional, efetua toda uma reflexão critica 

sobre a atuação do psicólogo no Brasil e os efeitos de sua ação sobre as práticas 

realizadas nas instituições públicas de saúde. Esta aponta para a cultura do psicólogo no 

Brasil como essencialmente engendrada por aspectos de um ideário individualista que 

marcam a identidade desta categoria profissional. A autora ressalta que, no impacto 

destas concepções, se determina um modelo profissional que têm consequências 

relevantes quando se fala no campo da assistência pública à saúde. 

A cultura profissional do psicólogo brasileiro deve ser pensada levando-se 

em consideração os seguintes aspectos: (a) história e ideologia da profissão 

em nossa sociedade; (b) condições em que se dá a formação em nosso país; 

(c) representação social da profissão e (d) população que procura os cursos de 

Psicologia no Brasil. (P. 7). 

Ela pondera acerca da dificuldade do psicólogo em participar de trabalhos 

em equipes multiprofissionais e dos programas públicos de saúde. No seu entender, esta 
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dificuldade está relacionada a uma valorização extrema do seu saber, uma superioridade 

do seu conhecimento e “ na pequena disponibilidade para refazer suas ações com base 

num conhecimento compartilhado com diferentes profissionais e usuários dos serviços 

públicos, conhecimento que é sempre provisório.” (DIMENSTEIN, 2000, p. 12). 

A mesma autora (2000) complementa sua atitude critica, apontando algumas 

consequências importantes que comprometem o trabalho do psicólogo na saúde pública, 

a saber: a) choque entre as representações de pessoa, doença, saúde e corpo existentes 

entre os próprios usuários das instituições públicas de saúde; b) reduzida potência das 

ações terapêuticas com elevado índice de desistência dos tratamentos; c) seleção e 

hierarquização da clientela; d) “psicologização” de problemas sociais. 

Carvalho (2007), efetuou um estudo com psicólogos da rede pública 

estadual de Fortaleza, com predominância em hospitais gerais não-psiquiátricos, 

objetivando conhecer da práxis deste profissional no campo da saúde coletiva, numa 

discussão ética do cuidado, dentro de uma realidade institucional. Em suas 

considerações, comenta que 

Os múltiplos contornos do campo da saúde coletiva exigem do psicólogo 

uma revisão do seu modo de estar a serviço do usuário que o leve a assumir 

postura mais critica diante dos modelos tradicionais – seja o biomédico ou o 

da psicologia clinica – e a desenvolver ações de forma coletiva. (2007, p. 
200-201).      

Essa mesma autora é da opinião de que os psicólogos buscam atualmente 

espaços mais contextualizados de atuação devendo, entretanto, haver uma revisão do 

modo de estar no serviço em saúde. Em consonância com Dimenstein (2000), ela 

reafirma que o enfoque da Psicologia está sedimentado sobre uma base individualista, 

elitista e abstrata. Sugere a autora que a atuação do psicólogo requer rever “pressupostos 

tradicionais e uma abertura ética que implique em uma outra atitude frente ao usuário.” 

(CARVALHO, 2007, p. 172). 

Em resumo, a “migração” dos consultórios particulares para as instituições 

de saúde pública “obrigaram” os profissionais da Psicologia a enfrentarem novos 

desafios,  desafios os quais passaram a comportar outro cenário, a instituição e outro 

público, a classe baixa, na maioria das vezes. Com base nesses novos “encontros” de 

atuação profissional é possível repensar acerca do psicólogo como este agente de 

mudança, como anota Bleger (1992), apoiado por Gioia-Martins e Rocha Júnior (2001), 



43 
 

como também pela visão critica de Dimenstein (1998, 2000), quanto a rever a cultura 

individualista do psicólogo no Brasil, feito um profissional que dispõe de um saber, 

devendo este conhecimento estar disponível à população no geral. 

 

2.3 O Psicólogo Diante da Terminalidade 

 

Estamos numa época em que a prática dos profissionais de saúde vem sendo 

repensada em vários aspectos. A atuação em equipe multidisciplinar e 

multiprofissional é cada vez mais valorizada. A importância dos fatores 

psicológicos, sociais e culturais nas doenças e no adoecer é cada vez mais 

reconhecida. Pensar, então, o papel do psicólogo clinico, nos hospitais, é uma 

tarefa necessária. (CHIAROTTINO, 1999, p. 13). 

Desta forma, Chiarottino faz a apresentação do livro de Bellkiss Romano, 

intitulado Princípios para a prática da psicologia clinica em hospitais (1999), abrindo 

uma reflexão sobre a contribuição e papel do psicólogo no ambiente hospitalar. 

A Psicologia no ambiente hospitalar representa uma das possibilidades cuja 

prática envolve um “campo de entendimento & tratamento dos aspectos psicológicos 

em torno do adoecimento”, segundo Simonetti (2004, p.15) e, de acordo Angerami-

Camon (2003, p. 23), com “a minimização do sofrimento provocado pela 

hospitalização”. 

Consoante leciona Romano (1999, p. 18), “o psicólogo transforma-se em 

um observador qualificado, um porta-voz dos anseios do paciente e da família, um 

intérprete flexível das normas da instituição.” Cabe a ele, porém, como profissional 

responsável, saber a que veio e emprestar seu saber de modo eficiente e eficaz, - ressalta 

a autora. 

Moretto (2001, p. 207), referindo-se ao papel do analista no hospital, 

comenta que a “função central do analista é oferecer uma escuta diferenciada ao 

paciente, diferenciada daquele que é o discurso que reina no contexto hospitalar, o 

discurso médico.” Defende esta analista a ideia de que, na proporção em que o 

profissional promove a fala do sujeito e o escuta de uma posição diferente, abre-se, 

então, a possibilidade de o próprio sujeito escutar-se, propiciando, desta forma, a 

subjetivação.  
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Ela acredita que o analista tem espaço no hospital justamente porque trata 

da subjetividade, a qual é posta de lado por uma necessidade da ordem médica. Esta, na 

conclusão do seu discurso, defende a presença do “analista no hospital porque este 

garante a possibilidade de a ordem médica continuar com mais tranquilidade, excluindo 

a subjetividade do paciente para poder tratar daquilo que é o seu objetivo primeiro, a 

doença.” (MORETTO, 2001, p. 207). 

Embora a autora mencionada há pouco especifique o papel do analista no 

hospital, o psicólogo guarda semelhança com este, pois fica com a incumbência de 

escuta diante das dores psíquicas provocados pela doença, internação, e mesmo pelas 

intervenções e procedimentos médicos. (GIMENES, 2003; ANGERAMI-CAMON, 

2003; SEBASTIANI, 2011; SIMONETTI, 2004).  

Estas dores psíquicas que podem se tornar “gritantes” quando se trata de 

terminalidade, um momento deveras significativo de contribuição do psicólogo 

(KOVÁCS, 1992, 2003), devendo o paciente estar informado da condição real da 

doença e de suas possibilidades de terminalidade (CASSORLA, 2002), como autor 

deste processo de vida e morte. 

Quanto a este aspecto do paciente estar no centro de sua vida e morte, no 

entanto, é importante inicialmente frisar que ocultar a terminalidade do paciente serviu 

como procedimento terapêutico por muito tempo no meio de saúde. Dissimular a 

gravidade do caso configurou conduta terapêutica até bem pouco tempo inquestionável 

pela família e pelos médicos, enfermeiros e outros profissionais da prática em saúde 

como pretexto para evitar mais sofrimento aos pacientes (ARIÈS, 2003). 

Uma crença fundamentada num paradigma de que a revelação da morte 

acarretaria no desenvolvimento de um quadro regressivo-depressivo, e por 

consequência, o moribundo sucumbiria mais rapidamente, desta forma, era dever de 

todos “poupar o doente da noticia”. (SONTAG, 1984, p. 11). 

É bem verdade que, com o avanço da Ciência, é realmente possível 

procrastinar uma doença fatal de tal forma que os sinais naturais dessa moléstia fiquem 

bastante mascarados, especialmente por profissionais obstinados pela cura da doença 

lançando sempre mão de mais um tratamento “eficaz” (KOVÁCS, 2003). 
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Cassorla (2002) assegura, porém, que é dever dos técnicos em saúde mudar 

este panorama e que leigos e profissionais de outras áreas podem contribuir, como 

técnicos ou cidadãos, como tarefa política. É, no entanto, responsabilidade direta do 

profissional da saúde coordenar as discussões, pelo fato de ser este a lidar diretamente 

com o doente. Na sua afirmação, revela que o profissional da saúde deve trabalhar 

incessantemente para mudar a realidade atual. 

Trabalhar conscienciosamente e nunca negar-se a discutir, em qualquer 

oportunidade, aspectos sobre a desumanização da medicina, o poder da 

indústria farmacêutica e de aparelhos médicos, o ensino médico em que se 

nega o emocional, as “pesquisas” que transformam o homem em órgãos, 

atitudes e números desumanos. Essa será a tarefa política, constante, como 

técnico e cidadão. Porque ele, profissionais ou leigos de outras áreas podem 

auxiliar, tais como religiosos esclarecidos, advogados, educadores, grupos de 

familiares, sociedades que agrupam determinados tipos de doentes, etc. Mas, 

quase sempre a liderança caberá a quem lida diretamente com o doente: o 

profissional de saúde. (CASSORLA, 2002, p. 362-363). 

Portanto, se antes a prática da negação da morte serviu como apologia de 

proteção e conforto aos técnicos desabilitados em facilitarem o fenecimento de seus 

pacientes, está práxis recebe severas criticas, na atualidade.  (KOVÁCS, 2003). De tal 

forma, atualmente, um novo procedimento é adotado com maior regularidade, como 

medida terapêutica adequada, a saber: revelar a condição real de saúde do paciente, a 

gravidade da doença e sua terminalidade (KÜBLER-ROSS, 1969; CASSORLA, 2002).  

Este movimento de revelação quanto à gravidade de uma doença e condição 

de terminalidade teve início nos anos 1960, com a crença de que a humanização aos 

pacientes passava por posição de validação e de reconhecimento do enfermo como 

sujeito epistêmico de sua vida (KOVÁCS, 1992). 

Na década de 1960, Elizabeth Kübler-Ross desponta como uma referência 

quanto a uma conduta mais verdadeira e esclarecedora perante os pacientes terminais. 

Esta apresentou questionamentos pertinentes diante da dificuldade de se lidar com a 

morte por parte de cuidadores da saúde. Refletindo sobre a naturalidade do processo da 

morte, revelou que todas as pessoas passam por cinco fases quanto ao luto, a saber: 

negação, revolta, barganha, tristeza e aceitação.   

Embora estas fases não tenham uma ordem rígida e precisa, referida autora 

inovou com seus estudos um amplo discurso sobre a importância dos cuidados com os 

pacientes terminais. Esta sinalizou a possibilidade de um caminho de elucidação para 

nortear a prática dos profissionais de saúde mediante a compreensão destes momentos 
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pelos quais passam as pessoas adoecidas, ao mesmo tempo em que significou suas 

vozes, vozes antes extorquidas (KÜBLER-ROSS, 1969). 

Ao procurar ouvir os seus pacientes terminais nas suas reais necessidades, a 

autora legitimou a escuta como um procedimento válido e apropriado. Tornou-se 

contrária ante uma prática vigente representativa do segredo e do silêncio diante da 

terminalidade. Denominava esta conduta de isolamento dos profissionais como 

conspiração do silêncio. Para a pesquisadora, o conflito não era contar ou não o agravo 

da doença, mas a questão era sim como fazê-lo (KÜBLER-ROSS, 1969). 

Assim sendo, deste movimento iniciado nos anos 1960 por Kübler-Ross 

(1969), temos na atualidade outra atitude critica quanto a este tema de tal forma que 

Cassorla (2002) adota categoricamente a seguinte proposição:  

[...], à velha questão que os médicos se fazem: „Devo dizer a verdade ou 

não?‟, a resposta é simples. Sim, há que dizer a verdade, mas da forma e no 

momento adequados. E esses momentos serão sinalizados pelo próprio 

paciente. (CASSORLA, 2002, p. 360). 

Kovács (2003, p. 264), está de acordo com a ideia de que a melhor atitude 

com o sujeito que fenece é a de autenticidade e sinceridade. Expressa a autora a 

necessidade que o paciente terminal tem de “definir com clareza quando é o momento 

da morte para que as providências possam ser tomadas, como a destruição do corpo e os 

rituais de despedida”.  

Sontag (1984, p. 11), em seus estudos com pessoas acometidas por doenças 

graves, como Aids, câncer e tuberculose, reconhece nestas símbolos pelos quais estas 

enfermidades se tornaram conhecidas, afirmando, especialmente quanto ao câncer, que 

“A solução não está em sonegar a verdade aos cancerosos, mas em retificar a concepção 

da doença, em desmitifica-la.”    

Kovács (2003) alude ao morrer com dignidade como um resgate devido e 

necessário diante daquele que fenece. Esta defende uma conduta terapêutica em que 

estejam presentes valores como verdade e respeito diante daquele que padece. Retruca 

da importância de confirmar aquilo que, por vezes, o paciente já sabe, mas pode apenas 

estar confuso por tantas intervenções terapêuticas que mascaram a realidade ou mesmo 

por comunicação falsa dos técnicos. Representa assinalar aos enfermos o que as 

evidências pelas próprias manifestações corporais estão significando, ou seja, o 

fenecimento próximo, acrescenta Kovács (1992). 
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Isto representa o reconhecimento de que cada pessoa tem uma 

singularidade, o que torna inapropriado um comportamento único e generalista. A regra 

rígida do silêncio pode respaldar e beneficiar a conduta profissional dos que não sabem 

lidar com o descontrole de seus pacientes (KÜBLER-ROSS, 1969). Estes estão 

despreparados para enfrentar seus medos pessoais e pouco contribuem de fato para 

aliviar o sofrimento dos que estão morrendo. 

Evidentemente, é importante frisar acerca do quanto é imprudente incorrer 

no mito de que o paciente terminal receia só a morte ou precisa ouvir sobre ela a 

qualquer custo. Segundo Weisman (1972), é necessário ter atenção ao sofrimento 

secundário, este pode ser muito mais o causador da dor psíquica do que o medo de 

morrer em si. Por sofrimento secundário o autor refere a outros medos presentes no 

fenecimento, tais como solidão, abandono, separação, aniquilação, desintegração, perda 

de apoio e perda de sanidade. Estes podem ser os medos mais preponderantes para o 

sujeito e o que vai definir são as características de personalidade e história de vida. 

(APUD KOVÁCS, 1992). 

Na compreensão de Kovács (1992), a atuação do psicólogo perante os 

enfermos pode  privilegiar uma elaboração do passado, o aplanamento do enlace de 

vínculos afetivos significativos, a busca de um sentido para a vida ou até o singelo 

momento de proporcionar alívio e catarse para a angústia e o medo.  

O trabalho do psicólogo pode converter se em melhoramento no fluxo de 

comunicação entre paciente, família e profissionais (GIMENES, 2003), haja vista ser o 

campo da informação um dos aspectos mais problemáticos na lida com o paciente 

terminal (PITTA, 2003).  

Levantar reflexões do que representam doença, morte, solidão, perda, 

abandono, vida e cura em suas vidas são alguns exemplos de temáticas que alicerçam a 

assistência cotidiana em saúde. Elaborar então, um campo para o diálogo, permitindo 

troca de experiências entre todos os envolvidos, ponderando e abrandando as 

intemperanças do cotidiano, com certeza, traz amadurecimento e confiança entre as 

pessoas. (MORAES, 2003). 

O momento das reflexões temáticas é uma valiosa contribuição do 

psicólogo, pois se refere à abertura do tempo e espaço de escuta para que as pessoas 
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possam dar vazão as suas emoções e sentimentos tendo em vista que a condição de 

adoecimento mobiliza diversos e contraditórios conteúdos emocionais nas pessoas 

enfermas e nos profissionais, sendo comum encontrar medo, raiva e tristeza entre estes 

(KÜBLER-ROSS, 1969; KOVÁCS, 1992).  Neste instante, ter presente quem 

“autoriza” a expressão dos seus anseios é por demais reconfortante, até porque às vezes 

é todo o possível a se fazer. 

Para Moretto (2001, p. 103), nesses casos de terminalidade, a demanda desta 

pessoa não está tão relacionada à analise, mas sim a um abrandar a angústia de morte 

oferecendo uma “escuta, como Outro que possibilita a fala, dado que as formações 

simbólicas têm como função dar conta da angustia, ainda que não-toda.” Para Freud, 

continua a analista, “a morte seria inanalisável, o limite do analisável. Mas parece que, 

se o paciente demanda um Outro que o escute enquanto morre, é porque a questão da 

morte precisa ser falada.”  

Para que a realização de um trabalho germine bons resultados é importante, 

todavia, que o psicólogo tenha atenção para alguns pontos. Um deles é que a 

contribuição deste não será adestrar as emoções, crenças e valores, transformando seus 

pacientes em crianças bem comportadas que não envergonharão os pais - familiares e 

profissionais (KOVÁCS, 1992). Ou seja, tornando os enfermos marionetes passivas 

diante do que é socialmente aceitável, dissolvendo o desconforto e a dor, para não haver 

incômodos e constrangimentos difíceis de acomodação por parte dos profissionais 

(PITTA, 2003). 

Kovács (1992), alerta para a noção de que é relevante no desenvolvimento 

do trabalho do psicólogo o fato de este ter uma atenção constante para o sentido da 

onipotência no meio técnico, pois é provável que seja um estado emocional resultante 

da imagem arquetípica do pai salvador, próprio da cultural patriarcal. 

A autora acentua que, enquanto imagem arquetípica existe numa 

coletividade, contribuindo para que os profissionais assumam um papel representativo 

de um ser soberano, detentor da salvação dos moribundos, porém é importante também 

que o próprio profissional da Psicologia não incida no mesmo erro de acreditar-se o 

glorioso herói - alerta a psicóloga mencionada. 
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Além disso, outro fator considerável diz respeito ao poderoso arsenal de 

recursos de que os especialistas lançam mão como meio de dessensibilização ante os 

elementos de dor e sofrimento impreterivelmente evocados na morte (KOVÁCS, 1992). 

Como exemplo de recursos, temos o uso de um saber que os anos de formação 

acadêmica proporcionam como abrigo para o medo e a precariedade (PITTA, 2003).  

De uma forma geral, contar com a presença do psicólogo pode significar 

aclarar valores e crenças que tornam o morrer especialmente doloroso e destruidor do 

ponto de vista psíquico. Isto porque, como anota Elias (2001), ao acompanhar a 

deterioração física e a morte dos seus pacientes, os especialistas são tragados pela 

consciência do caráter universal da morte e estão sujeitos aos mesmos medos e horrores.  

Desta forma, cabe ao psicólogo contribuir com a humanização de um 

processo que envolve tanto vida como morte compreendendo esta humanização como o 

ato de trazer o sujeito para a centralidade e soberania de sua vida e morte (KOVÁCS, 

1992, 2003; KÜBLER-ROSS, 1969).  

Assim sendo, compete ao psicólogo uma escuta diante das fantasias 

relativas à finitude, considerando medos, angústias e ansiedades (MORETTO, 2001), 

sabendo que a dinâmica psicológica guarda infinitas particularidades de acordo com as 

fases do desenvolvimento que se encontram envolvidas. Portanto, é pertinente incluir no 

conjunto das discussões a morte da criança e do adolescente, pois revela uma 

contraversão às leis da natureza, segundo as autoras apresentadas a seguir.  

A morte da criança e/ou adolescente, ou seja, do filho, traz outras 

implicações para a atividade do psicólogo, representando numa demanda psicológica  

diferenciada, pois neste momento a morte esta acontecendo também como díade, a mãe 

e o filho (VALLE, 2003; BROMBERG, 2003).  

Valle (2003, p. 220) comenta que esta é uma época de “catástrofe, de 

incertezas, de sentimentos de angustia diante da possibilidade da morte.”  Esta observa 

que a escuta psicológica é um grande fator de contribuição neste tempo de esquiva, que 

lança a família em intensos conflitos, podendo aparecer acusações mútuas entre os pais.   

Mencionada autora assinala que os pais, ao defrontarem a terminalidade do 

filho, são tomados por momentos de grande desespero e de uma angústia avassaladora, 

podendo explodir sentimentos como o medo do abandono e da separação, pois o filho 
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significa o prolongamento da vida. Esta acrescenta que a morte do filho os agride, 

incluindo os próprios profissionais que dão assistência, pois revela a onipotência e a 

inversão das leis da natureza. 

Bromberg (2003) menciona que a morte da pessoa amada não representa 

apenas uma perda, mas também a aproximação da própria morte, em que todos os 

significados pessoais são evocados e as vulnerabilidades relacionadas à perda são 

confrontadas.  

Valle (2003) comenta que os pais, pressentido o inevitável, podem 

modificar a relação com os filhos e com a equipe, pois às vezes caem em profunda 

depressão, deixando o filho mais inseguro. Portanto, ressalta essa autora acerca da 

importância do trabalho da equipe, considerando o turbilhão de emoções presentes em 

todas as pessoas envolvidas, referindo sobre relações de ajuda, de abertura para as 

questões que surgem na trajetória da doença.   

Bromberg (2003) compilou com base nos trabalhos de Stroebe & Stroebe 

(1987), uma sintomatologia do luto para os pais, em que podemos citar alguns sintomas, 

a saber: depressão, ansiedade, culpa, raiva e irritabilidade, falta de prazer, solidão, 

desamparo e baixa auto estima que permeiam o enlutado e podem ser direcionados para 

a relação com todos os envolvidos, desde a criança até os membros da equipe.  

Portanto, pela apresentação destas autoras, Bromberg (2003) e Valle (2003), 

a morte da criança ou adolescente tem representações diferentes para os todos os 

envolvidos, incluindo o próprio psicólogo.   

Com a finalidade, porém, de fazer uma síntese, temos até o presente 

momento o desenvolvimento de uma exposição que informa de um técnico que 

supostamente está “habilitado” para o “entendimento” da subjetividade humana, 

ressaltando a morte como um aspecto importante nesta subjetividade. 

O psicólogo, no entanto, é também um sujeito participante deste processo de 

morte. Sendo assim, esta vivência traz significações próprias para cada um destes 

profissionais em Psicologia. Neste ponto, é possível trazer para o campo da discussão a 

ideia de que toda atuação profissional tem como condição matricial o entrelaçar 

dinâmico de aspectos objetivos e subjetivos dos sujeitos que a exercem, e os psicólogos 

não são exceções a essa regra. 
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2.4 A Morte e o Psicólogo: um Sujeito no Ambiente Hospitalar 

 

Ao refletir sobre a atuação profissional em saúde, é plausível comentar que, 

de um lado, sua ação se configura pela objetividade encontrada na formalização de um 

saber técnico-científico, enquanto de outra parte, sua ação é constituída dentro do 

campo de sua subjetividade. Compreendendo que esta objetividade e subjetividade estão 

inter-relacionadas de forma interativa, são construtos de um movimento histórico, social 

e cultural acrescido das características pessoais peculiares à história de vida destes 

sujeitos (VYGOTSKY, 1999).     

Como sujeitos, estão inscritos nas marcas históricas e sociais do seu tempo, 

tendo na palavra morte todo um universo simbólico constituído como determinante da 

forma como o profissional vai lidar com a terminalidade do outro. Referidos 

profissionais têm seus conhecimentos balizados numa ordem científica, mas esta licença 

da Ciência não lhes oferece qualquer garantia do saber suportar o fenecimento humano. 

Eles estão muitas vezes desaparelhados para enfrentar a morte como uma contingência 

natural da vida (PAZIN-FILHO, 2005). 

Como sujeitos, revelam as características de uma sociedade capitalista que 

nega seus mortos, com seus corpos excomungados do sistema produtivo, tornando um 

acontecimento natural num movimento clandestino (KOVÁCS, 1992), cujo lugar de 

destino é o fundo da consciência. 

Conforme a autora comenta, são pessoas envolvidas num contexto social em 

que a morte foi abolida como um fenômeno natural do desenvolvimento humano. 

Literalmente, em suas palavras, esta assevera que “a sociedade mercantil cria um 

sistema de imortalidade das pessoas, negando qualquer status aos mortos [...] É um 

sistema que aliena a quem morre, privando-o de sua própria morte.” (KOVÁCS, 1992,  

p. 41-42). 

 É a morte interdita a que Ariès (2003) se refere, transparecendo na 

contemporaneidade pela conduta ideológica de uma sociedade que elege e respalda as 

práticas cientificas e médicas como poder soberano de conduzir processos de vida e 

morte; práticas estas executadas pelos profissionais que assumem a incumbência de 
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levar adiante as determinações da cultura e da história, pois morrer passou a representar 

o fracasso e a imperícia dos técnicos em saúde (KOVÁCS, 2003).  

Para Pitta (2003), esses profissionais, ao assumirem a responsabilidade 

suprema de curar o homem das doenças, mantendo a vida e  banindo a morte, estes 

associaram este evento a status, poder, reconhecimento social e satisfação pessoal, como 

também a uma condição continuada de estresse no trabalho. Continua, entretanto, 

dizendo que estas pessoas se escondem cotidianamente em meio ao poder e à técnica, 

como recursos utilizados com a incumbência de dissolver o impacto e o sentimento de 

impotência diante da dor e do sofrimento humano. 

Nogueira-Martins (2002), em um estudo prospectivo com médicos 

residentes, acentua que estes profissionais apontaram o trato com pacientes que vinham 

a falecer e a comunicação com a família ou paciente, acerca de situações graves ou de 

morte, como uma das grandes dificuldades na tarefa assistencial.  

O autor citado alude, ainda, a profissionais “desajustados” emocionalmente 

que manifestam adaptações claudicantes, transparecendo este desequilíbrio em meio a 

características comportamentais, assumindo uma atitude de “frieza” como uma forma de 

proteção. Seu pensamento pode ser reproduzido da seguinte forma: 

A construção de uma couraça impermeável às emoções e sentimentos, que se 

expressa por um embotamento emocional traduzido por uma aparente 

“frieza” no contato com os pacientes e com as pessoas de um modo geral. 

Esse embotamento se manifesta também por um progressivo afastamento 

emocional da vida familiar, que equivale a um verdadeiro divórcio afetivo. 

(NOGUEIRA-MARTINS, 2002, p. 135). 

O “lugar” da morte do outro revela a mortalidade de todos, com sentimentos 

e emoções mesclados continuamente ao saber e a técnica (PITTA, 2003). Como 

indivíduos vão recalcando o próprio medo da finitude, provavelmente porque a morte 

do semelhante evoque a lembrança da morte contida em cada um, “a visão de uma 

pessoa moribunda abala as fantasias defensivas que as pessoas constroem como uma 

muralha contra a ideia de sua própria morte.” (ELIAS, 2001, p. 17). 

Nogueira-Martins (2002) expõe uma critica ao papel do profissional da 

saúde quando assinala que  

[...] a evitação de se aproximar e refletir sobre as limitações do exercício 

profissional leva o médico a alimentar expectativas irrealísticas que 
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complementam os anseios dos pacientes e da sociedade em verdadeira 

conspiração contra os fatos da vida. (P. 136).   

A atividade em saúde é penosa e insalubre, em virtude de um cotidiano 

cerceado por questões essenciais a todo o ser humano – vida, morte, saúde, doença – 

aspectos estes inerentes ao seu objeto de trabalho, pelo qual os técnicos assumiram total 

responsabilidade (PITTA, 2003). 

A mesma autora assevera que na atualidade, com a morte afastada do 

convívio social essas demandas ficaram circunscritas ao hospital em meio a uma equipe 

de saúde, especialmente na figura dos médicos, volvendo-se como os responsáveis por 

fabricar dispositivos de cuidados, tomando como referencial a morte adotando como um 

padrão aceitável e recomendável postergar a comunicação da morte até os últimos 

momentos.  

Tendo como ponto norteador a diretriz de adiar o máximo possível a 

informação da morte próxima, o momento de comunicar ao enfermo a fatalidade de seu 

quadro clínico converte-se numa grande dificuldade para a equipe de saúde enfrentar. É 

comum o desenvolvimento de estratégias conscientes ou inconscientes, visando a 

proteger-se do descontrole emocional que tal revelação provoca nos doentes (PITTA, 

2003).  

Cassorla aborda essa questão, acentuando que os profissionais da saúde, 

diante do quadro de terminalidade, são tomados por sentimentos e fantasias de 

predominância aterrorizante e de caráter comumente inconsciente. Este expõe sua ideia 

da seguinte maneira:  

Na maioria das vezes, esses conteúdos não são conscientes, incluindo as 

ansiedades e defesas deles decorrentes, e sua dinâmica dependerá de como se 

constituiu o mundo interno do profissional da saúde. Por outro lado, sabemos 

que fantasias e ansiedades inconscientes repercutem no médico e na equipe, 

por vezes de forma sutil ou inaparente, redundando em sofrimento mental ou 

somático e podendo extrapolar para a conduta social. No entanto, observa-se 

que geralmente o profissional não se dá conta do seu sofrimento nem de seus 

desencadeantes: o contato com a morte e o morrer e as fantasias 

inconscientes que o acompanham. (2002, p. 352). 

Os mecanismos de defesas são acionados como estratégias psíquicas em 

virtude da constatação de a não curabilidade do paciente ser um fator deveras 

ansiogênico para os técnicos (MORAES, 2003). Estes, então, se resguardam, assumindo 

um controle sobre seus sentimentos, refreando o envolvimento com o enfermo e, acima 

de tudo, fugindo das identificações perturbadoras (CASSORLA, 2002). Distanciar e 
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silenciar são atitudes que os cuidadores encontram para proteção contra a angústia e o 

medo de morrer, inerente à humanidade (NOGUEIRA-MARTINS, 2002). 

Desta forma, como evento mobilizador de emoções potentes e 

perturbadoras, a morte repercute na realidade e no imaginário dos profissionais da 

saúde. E os psicólogos compõem este universo de profissionais que, no cotidiano, têm 

que lidar com os processos de vida e morte. É contraproducente, então, manter 

expectativas idealistas quanto a estes profissionais, pois como sujeitos estão marcados 

por suas próprias fantasias relacionadas à morte (MORAES, 2003). 

Cassorla (2002) enfatiza a importância de o profissional que trabalha com as 

questões psíquicas manter a lucidez e a humildade, devendo este saber que está sujeito 

às angústias, medos e ansiedades relativas a quem tem a consciência de finitude.  Ou 

seja, ter sempre um cuidado constante com sua dinâmica psíquica e sua prática. Suas 

palavras são: 

Cuidados pessoais: o profissional que lida com a morte e morrer, mais que os 

outros, trabalham em um ambiente psiquicamente insalubre. Ele estará 

constantemente sendo alvo de identificações projetivas e da introjeção de 

aspectos altamente perturbadores. Por vezes, necessidades imperiosas de 

reparação maníaca, culpas e necessidade de autopunição inconsciente fazem 

com que o profissional não se cuide e entre em uma rotina extenuante, sem 

descanso físico e emocional. Isso lhe acarretará, além de uma má qualidade 

de vida, maior vulnerabilidade a sofrimento físico, emocional e social. O 

profissional da saúde deve portanto, estar sempre alerta, sabendo cuidar-se 

em relação a envolvimentos exagerados, por vezes desnecessários, e 
questionar-se constantemente sobre os motivos que o levam a essa atividade 

e em que grau. Conhecer-se a si mesmo será indispensável se perceber que 

sua vida não é satisfatória. (P. 364).              

O psicólogo, ressalta Kovács (1992), deve ter claro a ideia de que, para uma 

escuta proporcionadora de alívio psíquico se tornar realizável, faz-se importante que 

cada técnico em saúde se autorize e enfrente os próprios medos. Estes medos podem 

aparecer sobre o disfarce da impotência, da culpa e da raiva, reproduzindo a ideia de 

Kovács quanto a este assunto, esta declara que 

[...] a impotência foi associada à perda dos pacientes, a culpa com o fato de 

enganá-los e a raiva como decorrência das duas anteriores. O profissional da 

saúde pode reexperimentar medos infantis de separação, abandono e o medo 

de sua própria imortalidade. (P. 235). 

Mencionada psicóloga (2003), pensando no tema da morte como uma 

preocupação universal humana, desenvolve trabalhos educativos com alunos do curso 

de Psicologia. Acredita esta que, na qualidade de membro de um grupo de especialistas 
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em saúde, o psicólogo necessita estar atento ao que o morrer provoca na sua psique, 

tanto quanto qualquer um dos demais integrantes da equipe. 

Em suas pesquisas, a psicóloga citada, ao aplicar uma escala para medir o 

medo da morte, encontrou nos estudantes de Psicologia escores significativamente mais 

altos do que em estudantes de Medicina. Esta reflete sobre a formação do psicólogo no 

Brasil e defende a importância da criação de espaços onde os estudantes e futuros 

profissionais possam ser mais bem preparados para essa realidade.  

Pérez-Ramos (2004) comenta que nem sempre a formação do psicólogo 

completa as exigências de que o seu desempenho necessita. Esta defende a ideia de que, 

em virtude das frustrações e tensões emocionais que o psicólogo no ambiente hospitalar 

vive, tornam-se necessárias pesquisas sobre este profissional.   

 A autora ressalta que o psicólogo está constantemente exposto a situações 

estressantes, em decorrência do impacto que o contato com doentes portadores de 

enfermidades, muitas vezes graves e sem esperanças de cura, de tal forma que, 

frequentemente, este, está se “confrontando com as manifestações angustiantes de 

sofrimento e dor.” (PÉREZ-RAMOS, 2004, p. 30). 

Em síntese, para que a humanização quanto à morte chegue a contento o 

psicólogo é um colaborar em potencial, por ter uma visão do psiquismo, aspecto que até 

então foi tido como irrelevante ponto de vista dos especialistas da saúde e da sociedade 

em geral. Como ser humano, entretanto, o psicólogo também é marcado pelas próprias 

fantasias relacionadas à morte. Portanto, o trabalho como participante do processo de 

morte deve começar, em primeiro lugar, pelo próprio profissional em saúde, e o 

psicólogo é um participante deste grupo (MORAES, 2003; CASSORLA, 2002; 

KOVÁCS, 1992). 

Portanto, diante do que foi apresentado, é possível, no próximo capitulo, 

contextualizar um pouco dos psicólogos quanto a um cotidiano que tem a morte 

circundando seu oficio e levantar algumas considerações sobre o lugar onde se morre na 

contemporaneidade, a saber: o hospital. Isto, com o objetivo de poder relacionar 

conceitos da Psicologia Ambiental, especialmente sob o viés da afetividade. 
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3 AMBIENTE HOSPITALAR E AFETIVIDADE 

 

O objetivo deste capítulo está em discorrer sobre o ambiente hospitalar por 

meio das contribuições teóricas da Psicologia Ambiental, como um campo que se 

dedica a compreender o complexo fenômeno das relações humanas com o seu meio 

ambiente, situando no centro da apresentação a afetividade como uma categoria de 

analise desta inter-relação.  

A área da Psicologia Ambiental, desde o fim da década de 1960 até o 

princípio da década de 1980, se alarga com o desenvolvimento de pesquisas, artigos 

publicados e a criação de associações e revistas científicas.  

Como área para discussão, seu interesse se encontra nos efeitos das 

condições ambientais sobre os indivíduos, como também na percepção e atuação do 

sujeito para com seu entorno, estando o foco na inter-relação entre sujeito e ambiente. 

(GÜNTHER, et al 2004). 

O ambiente e o sujeito em Psicologia Ambiental são refletidos como uma 

unidade de caráter interativo estando ambos intrinsecamente inter-relacionados. Moser 

(1998, p. 121) define a Psicologia Ambiental como uma ciência que “estuda a pessoa 

em seu contexto, tendo como tema central as inter-relações – e não somente as relações 

– entre a pessoa e o ambiente físico e social”.  

Na definição desse autor, encontra-se o axioma de um objeto de estudo 

centralizado na inter-relação pessoa-ambiente, com os processos afetivos e cognitivos 

do ser humano envolvidos neste ambiente.  

Na compreensão de Pinheiro (1997), a Psicologia Ambiental busca 

compreender a complexa inter-relação dos seres humanos com seu ambiente, este 

concebido como um espaço físico, social e simbólico, portanto, gerador de percepções, 

atitudes, memórias, imagens e afetos, com base nas relações dialéticas entre sujeito e 

ambiente. 

O ambiente, concebido atualmente, está distante de ser apenas um espaço 

físico-geográfico externo ao sujeito. Este é na verdade um espaço físico-simbólico em 

que participam conteúdos emocionais, sendo ambiente e sujeito constituído e 
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constituinte numa configuração dialética, numa inter-relação caracterizada por ser um 

sistema complexo, processual e dinâmico.      

Portanto, no desenvolvimento destas reflexões, interessa-nos trazer para o 

universo das discussões o ambiente hospitalar como espaço físico preparado pelo 

homem e, mais particularmente, como um ambiente simbólico dotado de representações 

constituídas histórica e culturalmente.  

Desta forma, o capitulo consta de cinco partes, a saber: a) Hospital: uma 

História; b) O ambiente: Considerações da Psicologia Ambiental; c) Hospital: Espaço 

ou Lugar? d) Afetividade; e) Ambiente Institucional Hospitalar: um Território 

Emocional. 

No primeiro momento, consta de uma exposição do ambiente hospitalar 

como um espaço social dotado de uma história de transformações no decorrer dos 

séculos. Foucault (1979),  Pitta (2003), Hennezel e Leloup (1999) são pensadores que 

participam desta discussão.   

No segundo momento, trata-se de uma caracterização do ambiente 

hospitalar como espaço físico-simbólico, apresentando neste ponto conceitos relativos à 

Psicologia Ambiental. Vygotsky (1991, 1999), Figueiredo (2005), Gonzalez-Rey (2003, 

2004), Rivière (1985), Molon (2003), Moser (1998, 2001), Pol (1996), Cavalcante e 

Elias (2011), Linch (1998), Valera e Pol (1994), Pol (1996), Bomfim (2008, 2010), 

Jodelet (2002), Spink (2004), Speller (2005), são autores citados na escrita deste texto. 

O terceiro momento, parte de uma discussão acerca do ambiente hospitalar, 

trazendo para o universo desta exposição uma reflexão sobre o conceito de lugar e 

espaço no intuito de dar continuidade a outros conceitos referidos em Psicologia 

Ambiental. Speller (2005), Barguil (2006), Tuan (1980, 1983), Giuliani (2004) e 

Bomfim (2008, 2010) contribuem com o desenvolvimento deste texto.   

O relato da quarta parte traz a temática afetividade como um componente 

fundamental, quando se retratam as questões da complexidade humana, particularmente 

com referencia as inter-relações sujeito e ambiente. As contribuições de Sawaia (2004), 

Giuliani (2004), Gleizer (2005), Bomfim (2010), Damásio (2004), Vygotsky (1991, 
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1999),  Góes e Cruz (2006), Barros (2009), Gonzalez-Rey (2003, 2004) são referidas do 

decorrer desta produção textual. 

Por fim, na quinta parte o submerge no campo do ambiente sob a óptica 

deste como um território emocional inscrito na singularidade do sujeito, assentado de 

sentidos e significados.  Corraliza (1998), Damásio (2004), Bomfim (2010) e 

Figueiredo (2005) são referências balizadoras do último momento deste capitulo. 

 

3.1 O Hospital: Contando uma História 

 

Nos escritos de Foucault (1979), é possível constatar que o hospital é um 

lugar permeado de significativas mudanças no decorrer dos anos, e que nem sempre este 

ambiente foi representando da mesma forma. Em sua obra intitulada Microfísica do 

Poder, o autor relata que esta instituição vista como instrumento terapêutico é uma 

invenção relativamente nova, datada do final do século XVIII.  

Conforme Foucault (1979) discorre no seu texto, o hospital, antes do século 

XVIII, tinha como personagem central, não o doente em busca da cura, mas o pobre 

morrendo. O sociólogo francês assevera que na sua origem o hospital foi tido como um 

lugar de segregação e exclusão, o espaço de assistência aos pobres, desvalidos e 

marginalizados. Considerados sujeitos perigosos para a sociedade por serem portadores 

de uma enfermidade e pelo provável contágio, as pessoas pobres e doentes eram 

confinadas nestes espaços- retrata o Pensador. 

Portanto, certifica o autor referido o hospital era o espaço que recolhia as 

pessoas desfavorecidas, social e economicamente, resguardando a sociedade, pois não 

era o doente que deveria ser curado, mas o pobre e indigente que teriam um lugar de 

acolhimento e que, concomitantemente, oferecia proteção à sociedade. 

Desta forma, esta instituição não tinha inicialmente como prioridade o 

resgate da saúde e da vida, mas sim o lugar da assistência material e espiritual aos 

moribundos em vista de sua salvação. Dirigida por leigos e religiosos, estes últimos 

eram os responsáveis principais pelo o hospital (FOUCAULT, 1979).    
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Michel Foucault revela que o primeiro fator da transformação do hospital 

como intervenção terapêutica não foi a procura de uma ação positiva deste ambiente 

quanto ao doente e à doença, mas simplesmente a anulação dos efeitos negativos do 

hospital. Houve, no primeiro momento, a tentativa de minimizar e purificar os efeitos 

nocivos e a desordem que este lugar acarretava. 

Na primeira ocasião figura do médico não fazia parte deste contexto de 

forma representativa, pois  sua intervenção estava relacionada ao período de crise, foi 

somente por volta do fim século XVIII que este profissional, tão representativo nos dias 

atuais, passou a se constituir na ordem do saber-poder. 

Houve, de fato, na historia dos cuidados no Ocidente, duas series não 
superpostas: as series médica e hospitalar. O hospital como instituição 

importante e mesmo essencial para a vida urbana do Ocidente, desde a Idade 

Média, não é uma instituição médica, e a medicina é, nesta época, uma 

prática não hospitalar. (FOUCAULT, 1979, p. 101). 

 Como historia Michel Foucault a Medicina hospitalar aconteceu em 

razão de um enquadramento disciplinar deste espaço e, simultaneamente, de uma 

transformação do saber e da prática médica. Portanto, o hospital concebido como 

instrumento terapêutico de cura torna-se o lugar em que o médico passa a ser o principal 

responsável. 

Desta forma, na contemporaneidade, o hospital é percebido como o lugar da 

terapêutica onde os sujeitos o procuram para resgatar a saúde. Como discorre Pitta 

(2003), entretanto,  este ambiente permanece sobre a representação da morte mesmo que 

uma morte ocultada por aparelhos, sondas, máscaras de oxigênio; lugar no qual os 

profissionais da saúde, e atualmente os psicólogos, operacionalizam seu cotidiano de 

trabalho.    

O fato é que, seja na atualidade ou no passado, é possível identificar a ideia 

de que, desde os primórdios da construção hospitalar, o âmbito da dor, sofrimento 

humano e, consequentemente, da morte se fizeram presentes. No passado, o lugar do 

morredouro, como apresenta Foucault (1979), e, no presente, o campo da dor e morte 

como oficio, como relata Pitta (2003).  

Com uma diferença apontada em Hennezel e Leloup (1999), porém, pois,  

no passado, o hospital tinha a função da hospitalidade até pela referência das 

congregações religiosas, enquanto, no presente, existe uma defasagem entre o avanço 
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tecnológico-científico e o movimento humano, defasagem esta que se torna 

significativa, considerando que sete em cada dez pessoas morrem nessa instituição, 

segundo relatam os autores. 

Pitta (2003) comenta a respeito do aspecto do progresso cientifico, 

abordando relação entre o desenvolvimento econômico e os avanços tecnológicos como 

realidades que cercam o universo hospitalar. Em suas palavras, comenta que 

O hospital também tem sido o local preferencial onde o avanço cientifico e 

tecnológico exibe maiores marcas, através da sofisticação de técnicas e 

requintes de equipamentos e insumos outros, absolutamente desejáveis como 

reflexo dos níveis de prosperidade e desenvolvimento de uma sociedade. (P. 

18). 

A mesma autora acrescenta que o hospital, como instituição na 

Modernidade, colabora com o sistema de produção e desenvolvimento econômico, na 

proporção em que perfaz o papel de recuperar quando possível e devolvendo sempre, 

com ou sem culpa, o doente à sua situação anterior. “Se um acidente de percurso 

acontece, administra o evento desmoralizador, deixando que o mito da continuidade da 

produção transcorra silenciosa e discretamente.” (PITTA, 2003, p. 37).   

Deste modo, da sua criação até os tempos atuais, o ambiente hospitalar 

sempre esteve destinado como o espaço socialmente outorgado e legitimado para o 

fenecimento. Como ambiente, existe como espaço físico-simbólico, perpassado por uma 

constituição histórico-cultural representativa de vida, doença e morte.  

Assim, como espaço físico-simbólico de marcante conotação social e 

histórica, é interessante compreendê-lo como ambiente, sendo pertinente referir sobre as 

considerações que na atualidade a Psicologia Ambiental vem traçando para o ambiente 

por via das nuanças balizadoras da teoria histórico-cultural.  

 

3.2 Compreendendo o Ambiente Hospitalar pela Psicologia Social e Ambiental 

 

É interessante observar que a Psicologia Ambiental, logo do seu inicio, 

esteve vinculada às investigações em ambientes hospitalares. Figueiredo (2005) 

comenta que a Psicologia Ambiental se desenvolveu no final dos anos 1950 e no 
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decorrer dos anos 1960, tendo como data importante o ano de 1958, com a formação de 

um grupo de investigação composto por Harold Proshansky e William Ittelson.  

A finalidade desse grupo de investigação, segundo a autora citada, era 

estudar o papel do contexto espacial e arquitetônico de um hospital psiquiátrico, sendo 

que posteriormente estas pesquisas foram ampliadas para envolver as relações entre 

comportamento e contexto físico em geral.   

O enfoque inicial desta nova área de investigação residia nas características 

físicas do ambiente, ou “contextos físicos” que influenciam os processos 

psicológicos e comportamentos humanos (Proshansky, et al., 1979). Mais 

tarde, esse enfoque alargou-se de modo a incluir questões mais vastas que 

foram definidas como “a interface entre o comportamento humano e o 

ambiente sociofísico” (Stokols, 1978; Stokols & Altman, 1987). 
(FIGUEIREDO, 2005. p. 67).  

A Psicologia Ambiental vem ao encontro da atenção e do compromisso 

voltados para a vida das pessoas e da transformação social, tomando como partida a 

demanda social. Portanto, tem sua gênese na Psicologia Social, em que o ambiente é 

social, histórico, cultural e físico. Este não é determinado nem determinante 

isoladamente sem a participação de um sujeito que o signifique e que ao mesmo tempo 

seja por ele significado. Neste pensamento está a base teórica da Teoria Histórico-

Cultural que veio a consolidar fundamentos importantes para a Psicologia Social e 

Ambiental. 

A Psicologia Social e Ambiental, dentro dos fundamentos da teoria 

histórico-cultural, retrata um sujeito que se constrói em meio a uma ação tendo em vista 

a transformação social. Este sujeito está além de uma elaboração de âmbito biológico ou 

psicológico, pois está inscrito no universo do marco histórico de uma sociedade 

particular.  

Esta contribuição à Psicologia partiu dos estudos do russo Lev S. Vygotsky 

nas primeiras décadas do século XX. Refletir sobre o sujeito por meio da matriz de 

pensamento histórico-cultural significa compreender que tudo aquilo que o torna 

humano pertence à ordem do social, ao mundo da cultura, ao universo simbólico 

historicamente construído. 

O sujeito para Vygotsky (1991, 1999) só é passível de compreensão em 

meio às dimensões da história e cultura, pois a premissa de um sujeito de caráter 

universal como único, coerente, absoluto, definido e completo se torna utópica. Na 
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verdade o individuo é antes de tudo a expressão de sujeitos contraditórios definidos nos 

processos vividos por ele. 

Vygotsky (1991, 1999) alega que o sujeito se apropria da experiência e do 

conhecimento mediante as relações sociais que lhes fornecem os signos mediadores das 

ações humanas. Ao mesmo tempo em que o sujeito se apropria deste saber, este a 

modifica a si mesmo como organismo biológico e sujeito cultural, produzido e produtor 

de cultura.  

Gonzalez-Rey (2003), em sua obra chamada Sujeito e subjetividade: uma 

aproximação histórico-cultural, considera que uma questão fundamental para entender 

o sujeito é pertinente à integração complexa e contraditória entre individuo e sociedade; 

uma relação permeada por uma condição de teses e antíteses, de constituinte e 

constituído, essencial entre sujeito individual e subjetividade social, sendo este um dos 

processos característicos do desenvolvimento humano.    

O pesquisador ressalta, ainda, em outro dos seus livros, intitulado O social 

na psicologia e a psicologia social, que a constituição do psiquismo humano não é  

mais uma formação intrapsíquica dotada de princípios universais. É sim o resultado do 

curso irregular e contraditório da ação do sujeito, aparecido na delimitação dos espaços 

sociais e das relações. E só é possível conhecê-lo nas histórias singulares diferenciadas 

pelas quais os sujeitos concretos transitam, isto é, no cenário da vida social cotidiana, 

por meio das suas interações (GONZALEZ-REY, 2004).  

Na perspectiva de Rivière (1985), o núcleo central da Psicologia de 

Vygotsky encontra-se na ideia da gênese social da consciência, tendo na palavra a base 

da formação da consciência individual e da conduta social. Para entender acerca das 

funções mentais superiores, se torna necessário sair do limite da introspecção e se 

remeter às formas objetivas da vida social e da relação ativa do homem com a natureza. 

No seu livro Subjetividade e constituição do sujeito em Vygotsky, Molon 

(2003) assegura que o sentido-significado
2
 é uma das questões principais para o 

entendimento da subjetividade e constituição do sujeito em Vygotsky. Esta garante que 

                                                             
2
 Posteriormente pela importância da questão do sentido e significado para Vygotsky e o desenvolvimento 

da presente pesquisa, este tema será outra vez abordado. 
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a palavra congrega um universo de significados convertidos nos sentidos pessoais 

conforme a vivência singular de cada sujeito, segundo suas necessidades e emoções. 

Consoante a reflexão de Gonzalez-Rey (2004), os sentidos subjetivos das 

ações humanas definem o individuo. Este sujeito passa assim pela elaboração reflexiva 

dos espaços que têm sentido para este. Quando da incapacidade de uma pessoa em dar 

sentido a alguma experiência se encontra neste fato o motivo de ruptura que prejudica a 

sua dinâmica psíquica. 

De tal modo, por meio destas considerações fornecidas pela base histórico-

cultural, tem-se hoje uma referencia de ambiente e sujeito, não como estáticos e 

coisificados, mas sujeito e ambiente interligados e mediados pelos significados-sentidos 

pertencentes ao tempo social e histórico.  

A Psicologia Ambiental opera sobre quatro níveis de referência espacial, a 

saber: nível I como espaço individual, o microambiente, no qual o local de trabalho está 

neste representado. Portanto, o ambiente hospitalar encontra-se neste nível. O nível II 

concernente a vizinhança e comunidade, o nível III referente a ambientes públicos e o 

nível IV relacionado ao ambiente global. Estão estes níveis ambientais influenciados 

por dimensões importantes, a saber: dimensão espacial, temporal e cultural (MOSER, 

2001). 

Quanto à dimensão espacial, Pol (1996), garante que o ser humano necessita 

marcar seu território, mesmo que de forma sofisticada, pois o espaço não tem um 

sentido meramente funcional. Portanto, nesta afirmação do autor, se encontra uma 

palavra que merece atenção: território. 

Para Figueiredo (2005), a noção de territorialidade é importada da Etiologia, 

do comportamento animal para o comportamento humano, no sentido de apropriação, 

defesa e proteção de um espaço. Comenta esta que, “por definição o território, consiste 

num espaço geográfico delimitado por fronteiras, ocupado e personalizado por 

indivíduos e grupos”. (P. 304).  

A territorialidade, acentua a autora, é uma dimensão do comportamento 

humano relacionada ao ambiente físico-geográfico apropriado de forma afetiva e sobre 

o qual se exerce uma natureza de controle. Deste conceito de territorialidade, advém o 

chamado comportamento territorial, que, para Fisher (1989), consiste num  
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[...]mecanismo cognitivo que permite a orientação, a identificação dos 

lugares, a concretização do trabalho, enfrentar o perigo e produzir uma 

avaliação positiva ou negativa do espaço, que se traduz ou não em fator de 

satisfação. É também a expressão do uso que os indivíduos fazem do espaço, 

ou mesmo das relações entre os indivíduos nesse espaço. (FIGUEIREDO, 

2005, p. 304). 

Com origem nessa condição humana de marcar seu território, como anota 

Pol (1996), este compreende que o espaço se constitui no resumo da própria vida. 

Comenta este que, das experiências intimas e públicas, tomando por base a apropriação 

deste espaço marcado por uma processualidade, dinâmica e continuidade, dotado de 

uma projeção temporal, está a garantia da estabilidade emocional do sujeito.   

Pol (1996) trabalha sobre o conceito de apropriação do espaço “como um 

processo dinâmico, de interação do individuo (vivência interiorizada, subjetiva) com o 

seu meio externo,” podendo ser traduzido como um sentimento de apego e de defesa do 

sujeito para com seu lugar (BOMFIM, 2010, p. 78). 

No modelo explicativo quanto à apropriação do espaço proposto por Pol 

(1996) está a compreensão, no primeiro momento, de um componente relacionado à 

ação-transformação, definido por uma conduta territorial manifesta, podendo ser 

deveras sofisticada quando se trata do ser humano.  

No segundo momento, deste modelo explicativo, está a identificação como 

um componente simbólico no qual o autor referido se expressa da seguinte maneira: 

“Comprende los processos simbólicos, cognitivos, afectivos e interactivos, tanto 

evolutivos como estructurales, a través de los que um espacio deviene lugar y se 

produce la identificación del sujeto o grupo social com el entorno.” (POL, 1996, p. 53). 

Pol, de forma enfática, defende a ideia de que a apropriação do espaço é o 

núcleo central da interação social e, portanto, goza de intima relação com a Psicologia 

Ambiental e Social. Em outros termos, na intervenção psicossocial, deve ser 

considerada a apropriação do espaço por meio dos componentes da ação-transformação 

e a identificação, pois com isso é mais possível facilitar a capacidade dos sujeitos de 

serem gestores de si mesmos e de suas relações sociais. 

Cavalcante e Elias (2011) corroboram a ideia de Pol quanto à apropriação 

do espaço ser um processo psicossocial, sendo assim um aspecto central na interação 
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social do sujeito com seu entorno, onde o sujeito se projeta no espaço e o transforma em 

um prolongamento de si mesmo.  

Acrescentam as autoras referidas ser bem possível que toda a atividade 

humana tenha como reflexo uma apropriação por meio de modos diferentes de 

percepção, orientação e ação.  Estas referem a uma noção sociológica de apropriação 

que se delineia contraposta à ideia de alienação, definida por Marx (1978), pois, no 

processo de apropriação, há um autorreconhecimento do sujeito no lugar e nos objetos 

que escolhe ou cria.  

Cavalcante e Elias (2011) relacionam alguns nomes que contribuíram para o 

uso do conceito de apropriação na Psicologia. Em suas palavras, comentam: 

O uso em psicologia do conceito de apropriação se reporta a Vygotsky 

(SPELLER, 2005) e a Leontiev (GRAUMAN, 1976; SERFATY-GARZON, 
2003) e designa a apreensão que a pessoa faz do mundo- de sua cultura e 

práticas sociais-, apreensão esta que lhe permite se conceber enquanto sujeito 

e apropriar-se de sua continuidade histórica por meio da linguagem e da ação.  

(P. 64). 

Na verdade, segundo Speller (2005), Vygotsky (1962), por meio das 

contribuições de Marx durante o século XIX, foi um dos pioneiros no uso do conceito 

de apropriação. Para Vygotsky, declara essa autora, os sujeitos apropriam do passado o 

saber de seu povo, primeiro pela linguagem e segundo pela ação.    

Cavalcante e Elias (2001) concluem seu texto asseverando que a 

apropriação do espaço se constitui de um dos processos basais da relação pessoa-

ambiente, como também da formação de lugares, marcas da natureza humana no espaço 

fundamental no processo de adaptabilidade do sujeito ao seu meio. 

Linch (1998, p. 11) cita a apropriação do espaço como forma de 

reconhecimento de si mesmo. Traz este axioma da seguinte forma “nada se conhece de 

si próprio, mas em relação ao seu meio ambiente, à cadeia precedente de 

acontecimentos, à recordação de experiências passadas”. Refere-se a uma ideia de 

espaço carregada de memórias, afetos, emoções e significados para seus sujeitos.  

Valera e Pol (1994) expressou outro conceito importante em Psicologia 

Ambiental, o de simbolismo do espaço. Este conceito se encontra relacionado ao de 

apropriação do espaço. Ambos são um fazer histórico mediatizado socialmente- 

acentuam esses autores.  
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O simbolismo do espaço pode ser entendido como a relação entre individuo 

e lugar em que esta relação encontra-se impregnada do viver cotidiano, isto é, forjada na 

elaboração social, estando permeada de significados simbólicos incorporados pelo 

sujeito. 

[...] Em outras palavras utilizamos como primeira forma de classificação e 

conhecimento de uma pessoa os estereótipos e as características físicas e 

sociais de uma coletividade em forma de atributos simbólicos de determinado 

lugar, que se projeta sobre seus habitantes. (VALERA & POL, 1994, p. 06).  

Bomfim (2010) compreende simbolismo do espaço como a relação do 

individuo com o lugar, um lugar dotado de significados para os indivíduos. É a 

proposição de uma dimensão subjetiva do espaço que se transforma na presença do 

sujeito- existe pela interação de uma subjetividade e uma prática.  

Para a apropriação do espaço, atributos simbológicos na forma de imagens 

percebidas são selecionados, organizados e dotados de sentidos, variando 

significativamente entre sujeitos diferentes e são, inexoravelmente, resultado de um 

processo bilateral entre o meio e o observador (LINCH, 1998). 

No entendimento de Linch (1998, p. 14), a imagem é o produto da 

percepção, da memória da experiência passada e conduz a um senso de orientação e 

equilíbrio, além de ter grande relevância pratica e emocional para o individuo. “A 

imagem de um bom ambiente dá, a quem a possui, um sentido importante de segurança 

emocional. Pode estabelecer uma relação harmoniosa entre si e o mundo exterior”.   

O sociólogo Halbwachs (1925) confirma esta ideia de Linch (1998), 

comentando a importância da estabilidade da imagem. Ele acentua que, por via dos 

objetos com os quais estamos em contato no cotidiano, uma imagem de permanência e 

estabilidade se forma, produzindo esta seguridade emocional. (Apud JODELET, 2002). 

Não somente a dimensão espacial, todavia, garante sozinha a seguridade 

emocional dos sujeitos. Para compreender sobre a relação entre apropriação do espaço, 

simbolismo do espaço e estabilidade emocional do individuo, significa submergir numa 

outra dimensão valiosa em Psicologia Ambiental, a saber: a dimensão temporal.  

Moser (1998, p. 123), aborda sobre a dimensão espacial e a dimensão 

temporal, mas confere à segunda um grau especialmente importante. Alega que “o 

individuo tem uma noção de tempo que está relacionada com a duração de sua vida, que 
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é muito dependente do ciclo vital”. Assim, quando se aborda tempo, fica implicado o 

envolvimento de passado, presente e futuro, uma referência à história.  

[...] o tempo longo, que marca os conteúdos culturais, definidos 

ao longo da história da civilização; o tempo vivido, das 

linguagens sociais apreendidas pelos processos de socialização, 

e o tempo curto, marcado pelos processos dialógicos. [...] o 

tempo curto  refere-se às interações face-a-face... (P. 51, 53). 

Speller (2005, p. 144) defende a ideia de que o tempo em termos de lugar é 

o mais importante dos referenciais. Comenta que, há demarcação entre o passado, 

presente e futuro; em meio às memorias, experiências e expectativas, compreendendo 

que esta dimensão varia entre diferentes momentos das vidas das pessoas. Em suas 

palavras, destaca que “O tempo, quer seja visto como abstrato ou intangível, quer em 

termos de memória, significados e sentimentos, é indiscutivelmente uma propriedade 

importante de lugar” 

A dimensão cultural também engloba uma importante referência em se 

tratando de ambiente. De acordo com Moser (2001), retratando sobre o microambiente e 

a dimensão cultural, as necessidades espaciais podem se alterar entre culturas como 

também variar de acordo com o estádio do ciclo vital das pessoas.  

O autor citado declara, ainda, que a sensação de bem-estar apresenta 

distintos significados em diversas culturas e a noção de privacidade significa condições 

diferentes não só segundo os indivíduos como também consoante as culturas. Comenta 

que “o bem-estar depende de como o meio imediato é capaz de preencher as 

necessidades específicas de pessoas de diferentes culturas e, consequentemente, de 

proporcionar oportunidades de apropriação”. (MOSER, 2001. p. 193). 

Para Figueiredo (2005), a cultura é um conceito complexo e com diversas 

conotações. Mediante o que Hofstede (1991) defende, essa autora apresenta a cultura 

como o “software of the mind,” de tal forma que cada sujeito possui um padrão de 

pensamento, de sentir e agir, que se desenvolve ao longo da vida. Complementa, 

dizendo que 

Esta programação mental não é inata e desenvolve-se socialmente a começar 

pelas relações familiares, traduzindo-se através de valores, rituais, heróis 
(indivíduos considerados modelos de referência), símbolos e nas práticas de 

vida diária. (FIGUEIREDO, 2005, p. 312). 
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Desta forma, com suporte no que foi relatado sobre o ambiente, o ambiente 

do hospital é concebido em Psicologia Ambiental como um espaço físico, social e 

simbólico. Portanto, gerador de percepções, atitudes, memórias, imagens e afetos, com 

origem nas relações dialéticas entre sujeito e ambiente.  

O ambiente hospitalar é marcado pelas dimensões temporal e cultural, 

citadas no decorrer deste texto, deve ser considerado nos seus aspectos simbólicos, 

reais, imaginários, generalizados, ocultos e difusos, aspectos estes que lhes são 

característicos, nascidos da inter-relação entre sujeito e ambiente.  

Assim, no terceiro momento do texto, será referido acerca da identidade de 

lugar, vinculação ao lugar e apego ao lugar. Para tanto, contudo, cabe trazer para o 

campo dos questionamentos se espaço e lugar expressam a mesma coisa, já que até o 

momento não foi feita nenhuma referência acerca destes conceitos. 

 

3.3  Hospital: Espaço ou Lugar? 

 

Speller (2005) assevera que, nos últimos anos, o conceito de lugar recebe 

mais atenção, acrescida da conotação temporal, o que permite o estabelecimento da 

ligação entre indivíduos e o seu passado, presente e futuro coletivos. Declara, no 

entanto, que “o conceito de lugar não é novo. “Lugar” ou “topos”, de acordo com 

Aristóteles, é a dimensão da relação entre a pessoa e o ambiente físico que conduz à 

evocação de sentimentos de pertença.” (P. 133).   

Para Barguil (2006) existe uma sutil diferença entre espaço e lugar. O 

primeiro é exposto de maneira mais ampla dentro de um contexto de maior abrangência, 

enquanto o segundo tem foco mais preciso. Usa literalmente as palavras de Frago (1998, 

p. 61) para explicitar essa ideia expõe: 

A ocupação do espaço, sua utilização, supõe sua constituição como lugar. O 

“salto qualitativo” que leva do espaço ao lugar é, pois, uma construção. O 
espaço se projeta ou se imagina; o lugar se constrói. Constrói-se “a partir do 

fluir da vida” e a partir do espaço como suporte; o espaço, portanto, está 

sempre disponível e disposto para converter-se em lugar, para ser construído. 

(BARGUIL, 2006, p. 110). 
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Comenta o mesmo autor, que está elaboração da qual se fala não é dada no 

sentido físico, material, mas sim é da ordem do simbólico, afetivo e social, podendo 

alterar de pessoa para pessoa com elaborações variadas de lugar de acordo com valores, 

experiências e interações estabelecidas. 

Tuan (1983, p. 6) aborda espaço e lugar desde a perspectiva da experiência. 

Este afirma que o espaço se transforma em lugar, na proporção em que este espaço 

adquire definição e significado. Isto sucede por meio da vivencia. Assim, relata que, “na 

experiência, significado de espaço frequentemente se funde com o de lugar.”  

Portanto, com apoio nas exposições feitas por Speller (2005), Tuan (1983) e 

Barguil (2006), outras formulações podem ser efetuadas por via de mais dois termos 

encontrados em Psicologia Ambiental, a  identidade de lugar e a vinculação ao lugar, 

introduzindo o viés dos laços afetivos nessas considerações. 

Giuliani (2004) desenvolve seu pensamento quanto à experiência humana 

representada pelo afeto- sentimentos, emoções, disposições de animo etc. – que os 

sujeitos sentem quanto aos lugares. Declara que todas as pessoas já sentiram alguma 

forma de laço afetivo, positivo ou negativo, agradável ou desagradável, em relação a 

algum lugar. Comenta que 

Na verdade, reconhecemos não apenas a existência de laços afetivos com 

lugares, mas também a importância que isso pode ter na qualificação da 

nossa existência, de maneira positiva ou negativa. E não apenas nossa 

existência individual, particular, mas também a existência de grupos 

humanos inteiros. Talvez não exista nenhum sentimento de afinidade mútua, 

comunidade, fraternidade entre as pessoas, seja ele formal ou informal, 
institucionalizado ou não-nem nenhum sentimento de diversidade, aversão, 

hostilidade – que não esteja relacionado de alguma forma a questões de lugar, 

território e apego a lugares. (P. 90). 

Speller (2005), expressando seu pensamento crítico, aponta um universo de 

complexidade quando se aborda sobre identidade de lugar e vinculação de lugar. De 

acordo com a autora mencionada, o conceito de identidade de lugar foi introduzido por 

Proshanky (1978) e a definição deste pode ser apresentada como:  

[...] uma subestrutura da auto-identidade de uma pessoa que em termos gerais 
é composta por cognições acerca do mundo físico no qual o individuo vive. 

Estas cognições integram memorias, ideias, sentimentos, atitudes, valores, 

preferencias, significados e concepções do comportamento e da experiência 

relacionadas com a variedade e complexidade dos contextos físicos que 

definem a existência quotidiana de todo o ser humano. No centro desta 

associação, entre as componentes físicas ambientais e as cognições situa-se o 

passado ambiental da pessoa; um passado que consiste em lugares, espaços, e 
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suas propriedades que serviram instrumentalmente para a satisfação das suas 

necessidades (biológicas, psicológicas, sociais e culturais). (P. 137). 

A mesma autora faz uma critica à definição desenvolvida por Proshanky 

(1978), expondo que a identidade não pode ser demarcada como subestrutura mas como 

algo moldável por meio de interações complexas com o ambiente social e espacial. 

Desta forma, esta se concentra no processo de vinculação ao lugar, sugerindo que a 

identidade de lugar tem um núcleo emocional manifesto nos laços formados em relação 

ao lugar. 

Bomfim (2010), reportando-se  a Tuan (1977), esclarece que a identidade de 

lugar está relacionada à construção de uma segurança e de vinculo com o espaço.  

Defende a ideia de que o sujeito, ao transformar os espaços em lugares, um valor e um 

significado lhes foi atribuído.  

Acrescenta a autora, antes, quanto à identidade de lugar: “Existe, pois, uma 

conduta territorial, na qual o individuo constrói a si mesmo como identidade na relação 

com o espaço, transformando-o e sendo transformado por ele, atribuindo-lhe um 

significado e deixando a sua marca.” (BOMFIM, 2010, p. 75). 

A identidade é uma elaboração ocorrente na particularidade da vivência de 

cada um, de que a apropriação do espaço faz parte, bem como o sentido processual de 

temporalidade. O ambiente uma vez “apropriado passa a desempenhar um papel 

referencial fundamental nos processos cognitivos (categorização, orientação, etc.) e 

afetos (atração ao lugar, auto-estima, etc.)”. (VALERA & POL, 1994, p. 09). 

Simbolismo e apropriação do espaço, conceitos anteriormente abordados, 

estão intimamente relacionados à identidade de lugar desenvolvida pelo sujeito. Este se 

encontra implicado neste espaço ao mesmo tempo em que se percebe como um todo 

autônomo do seu contexto. Como ensina Bomfim (2010), após haver a apropriação do 

espaço em sequência, o sujeito ou a coletividade tende a identificar-se com a 

significação criada. 

Em suma, buscando interação dos conceitos até então apresentados, 

podemos resumir que, com base na existência de uma dimensão subjetiva do espaço 

traduzido por um simbolismo deste espaço decorrido da relação do individuo com o 

lugar, o sujeito se apropria de seu ambiente. Desta forma, uma identidade de lugar é 
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formada com a existência de vínculos afetivos sendo estabelecidos num fluxo de 

reelaboração contínuos.  

Os vínculos afetivos aos lugares que Giuliani (2004) vai acercar-se como a 

noção de apego ao lugar diz respeito aos aspectos afetivos do relacionamento com o 

espaço geográfico. Comenta a autora que é a importância emocional que os espaços 

físicos são capazes de adotar na experiência humana, transformando-os em lugares.  

A autora referida certifica que, desde a década de 1980, o conceito de apego 

ao lugar ganhou mais notoriedade na literatura ambiental, definindo apego ao lugar 

“como o laço afetivo entre individuo um lugar.” (GIULIANI, 2004, p. 94). Ela distingue 

três processos diferentes, que podem resultar em sentimentos de apego dos quais estes 

não são mutuamente exclusivos. São eles:  

[...] a) o apego deriva de uma avaliação positiva da qualidade do local ante as 

necessidades do individuo (até que ponto o ambiente permite que certas 

funções sejam realizadas)... b) o apego deriva do significado que o lugar tem 

para a identidade da pessoa...c) o apego deriva de um longo período de 

residência e familiaridade. A base é mais emocional do que funcional... (P. 
94-95). 

Neste ponto do reconhecimento da existência dos laços afetivos com os 

lugares como enfatiza Giuliani (2004), lugar passível de suscitar afetos, emoções e 

sentimentos, é imprescindível relatar um pouco sobre um dos aspectos mais 

negligenciados pela Ciência, pedra fundamental desta discussão, a saber: a afetividade.  

 

3. 4 Afetividade 

 

Trazer a afetividade para o campo da discussão significa fazer valer um 

resgate mediante do que foi negado historicamente, pois a afetividade por vezes foi vista 

pela Ciência como desvio ou portadora de uma natureza de empecilho que impossibilita 

elucidar as questões complexas da natureza e do homem (SAWAIA, 2004). 

 A afetividade foi negada em prol da razão, única forma respaldada e 

validada de aquisição de conhecimento. Numa crença secular de que os afetos, emoções 

e sentimentos são  barreiras que bloqueiam e impedem a constituição de um 



72 
 

conhecimento autêntico e também legitimo  embaraçando os resultados, a afetividade 

foi percebida como obstáculo ao progresso da Ciência (SAWAIA, 2004). 

Giuliani (2004) revela que a Psicologia Ambiental deixou por muito tempo 

de se interessar pela investigação sistemática e formulação de teorias sobre os vínculos 

afetivos que as pessoas desenvolvem em relação ao seu ambiente físico. Acrescenta que 

o fenômeno foi considerado de menor importância em relação aos aspectos cognitivos e 

comportamentais.  

Num movimento conceitual de hoje, entretanto, que torna execrável o 

paradigma da lógica como único parâmetro de Ciência, especialmente quando se fala de 

comportamento humano é possível identificar pensadores que forneceram outras 

diretrizes para fomentar discussões mais aproximadas e compatíveis com a 

complexidade do ser humano.  

Espinosa elucida, na sua obra intitulada Ética, um significativo campo de 

estudos “conceitual teórico e prático quanto ao tema da afetividade”. (GLEIZER, 2005, 

p. 07). O autor postula a ideia de que não há oposição entre afetividade e razão. Na 

verdade, acrescenta que a razão é dotada de afetividade. E esta última fornece a matéria-

prima da vida ética, sendo a base comum para a servidão e a liberdade. 

O Filosofo referido há pouco acentua que as paixões e o conhecimento 

intelectual têm a mesma origem. Sendo assim, é possível por via do intelecto interagir 

com as paixões, moderando-as e transformando a vida afetiva. Em outras palavras, 

afetividade e razão se coaduna, estas não são opostas, são na verdade feitas da mesma 

substancia. 

Gleizer (2005, p. 10) declara que Espinosa empreendeu um conjunto de 

esforços que a ele o permitiu legitimar a Ciência da afetividade humana, sem, todavia 

adotar atitude moralizante ou metafisica. Identificou o fato de que [...] “o desejo, a 

alegria, a tristeza, o amor, o ódio e toda a gama de afetos que colorem nossa existência 

têm causas determinadas e efeitos necessários dignos de conhecimento quanto qualquer 

outra coisa natural”. 

Numa leitura acerca de Espinosa, Gleizer refere que o projeto proposto na 

Ética esclarece a respeito do aspecto das emoções. Esse autor acrescenta que uma 
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técnica realista para regular as paixões parte da noção correta da origem dos 

mecanismos afetivos. 

 [...] só o conhecimento verdadeiro das causas dos mecanismos afetivos aos 

quais estamos submetidos permite elaborar uma técnica realista para moderar 

as paixões e reduzir os efeitos naturalmente obsessivos, ambivalentes e 

alienantes que explicam a experiência de desilusão que partiu Espinosa. 

(GLEIZER, 2005, p. 10).  

Esta desilusão a que Espinosa alude diz respeito à procura dos bens 

materiais como objetivos supremos da existência humana. Este propõe “um bem 

supremo, comunicável e pelo qual a alma seja afetada de uma alegria eterna e contínua e 

suprema.” ( GLEIZER, 2005, p. 7).  

Munido de uma concepção completamente diferente da natureza humana, 

Espinosa subverte a ideia cartesiana de que o conhecimento do espirito precede o corpo. 

Este compreende que conhecer genuinamente a alma é conhecê-la exatamente como 

sendo ideia do corpo, rejeitando, assim, a ideia de basear mente e corpo em substâncias 

diferentes. Mente e corpo são atributos paralelos, manifestações da mesma substância. 

Nas palavras de Gleizer e Espinosa, respectivamente, temos que  

O corpo humano é extremamente complexo, composto de vários corpos, apto 

a afetar e ser afetado de diversas maneiras pelos corpos exteriores, podendo 

reter essas afecções causadas pelas interações. A alma é constituída a partir 

da ideia das afecções do corpo. Corpo e alma são totalidades compostas, não 

são meros agregados, mas totalidades estruturadas e autorreguladas. 

(GLEIZER, 2005, p. 22) 

O todo não se reduz à mera justaposição das partes, mas define-se por uma 

lei que organiza as relações entre elas, uma estrutura que confere unidade e 

individualidade ao todo. Uma pessoa pode sofrer múltiplas variações, afetar e 

ser afetado de várias maneiras pelos corpos exteriores, conservando sua 

individualidade através das trocas com o meio circundante. Ora, um 

indivíduo é uma totalidade em relação, às suas partes, mas é ele mesmo uma 

parte em relação a totalidade mais abrangente, num processo que remonta ao 

infinito. (ESPINOSA, APUD GLEIZER, 2005, p. 22). 

Com base espinosiana o afeto é compreendido como às afecções do corpo 

em que a potência do agir deste corpo pode ser aumentada ou diminuída, beneficiada ou 

obstruída, bem como as ideias dessas afecções. No pensamento espinosiano, a potência 

do pensar são afetos, seja pelas afecções que alteram a potência do agir do corpo, como 

as ideias destas afecções que alteram a potência de agir da alma ( SAWAIA, 2004; 

GLEIZER, 2005; BOMFIM, 2010). 

Desta forma, com o afeto tendo como raiz as afecções do corpo, este pode 

variar de maneira positiva ou negativa a potência de agir. Espinosa adota a expressão  
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afetivo ativo para aqueles afetos oriundos de ideias adequadas e afeto passivo para os de 

origem em ideias inadequadas. Assinala que a alegria constitui a variação positiva da 

potência de agir enquanto a variação negativa é a tristeza.  

É uma ideia essencialmente espinosiana a compreensão de que o afeto “é 

uma experiência vivida de uma transição, de um aumento ou diminuição da vitalidade”.  

(GLEIZER, 2005, p. 35), em que os afetos ativos são originados das ideias adequadas, 

portanto, têm sua gênese na potência intelectual. 

As paixões alegres soam diretamente úteis ao desenvolvimento da potência 

da razão, por sua vez as paixões tristes por resultarem no desacordo com o 

meio, inibem o desenvolvimento sendo diretamente prejudiciais. Afirmar que 

para a potência intelectual possa se desenvolver e ser afetivamente eficaz é 

preciso que as condições exteriores sejam favoráveis. (GLEIZER, 2005, p. 

53). 

Damásio (2004), em sua obra intitulada Em busca de Espinosa: prazer e dor 

na ciência dos sentimentos, fundamenta suas pesquisas no campo da Neurociência. Ele 

exprime que Espinosa é um nome representativo para a Neurobiologia, muito embora 

suas cogitações sobre a mente humana não apresentem seu berço na prática científica, 

porém sua inquietação geral o torna um filósofo atual e visionário ante a verdadeira face 

da condição humana. 

O autor mencionado, inteira seu discurso na importância de incluir as 

emoções e sentimentos se a Ciência desejar verdadeiramente entender a complexidade 

humana. Acredita que os sentimentos e emoções estiveram cuidadosamente mantidos à 

parte da Ciência. Isto deu se, pela Filosofia, a Ciência e mesmo os cientistas que 

formalizam o saber. Damásio (2004, p. 13) expõe sua ideia da seguinte forma:  

[...] não só por uma filosofia empenhada em negar qualquer explicação 

neurocientífica para os fenômenos mentais, mas também por neurocientistas 

diplomados que lhes negavam a entrada. [...] Levei muito tempo para 

descobrir que os obstáculos postos à ciência dos sentimentos não tinham 

cabimento e que a neurologia dos sentimentos não era menos viável do que a 

visão ou a da memória. Mas a realidade de certos doentes neurológicos 

forçou-me, ao fim e ao cabo, a rever minha posição.  

Mencionado autor comenta acerca do nexo entre os afetos e a regulação da 

vida, numa perspectiva atual, ele assevera a crença de que na mente e no corpo os 

sentimentos são os responsáveis pela manifestação da germinação e florescimento 

humano ou do seu sofrimento. 

[...] a maior parte dos sentimentos são expressões de uma luta contínua para 

atingir o equilíbrio, reflexos de todos os minúsculos ajustamentos e correções 
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sem os quais o espetáculo colapsa por inteiro. Na existência do dia-a-dia os 

sentimentos revelam, simultaneamente, a nossa grandeza ou pequenez. 

(DAMÁSIO, 2004, p. 15).  

Vygotsky (1991), como investigador, também manifestou interesse em 

Espinosa. Encontrou neste um aliado critico e veemente quanto ao pensamento até então 

preponderante na época, a saber: a premissa da lógica acima dos afetos, um ser humano 

marcado por uma condição dicotômica.  

O pesquisador russo foi partidário da não existência dualística até então 

imaginada pela Ciência entre razão e emoção, empreendendo buscas pertinentes quanto 

às funções psíquicas superiores. Ao realizar esta exploração, culminou por fornecer 

subsídios para se repensar sobre a afetividade humana, formulando a opinião de que os 

afetos são constitutivos do subtexto da linguagem.   

Por afetos como constitutivos do subtexto da linguagem, Vygotsky (1991, 

1999) está fazendo uma inferência à ideia de significado e sentido. Compreende que o 

significado e o sentido são fundamentais na constituição psíquica humana, afirmando 

que o significado opera mais no plano social e compartilhado da palavra, enquanto o 

sentido opera mais no plano subjetivo, particular, da palavra para o sujeito. A relação 

entre a palavra e o sentido ocorre de uma maneira mais independente do que a relação 

entre a palavra e o significado, pois uma palavra terá infinitas possibilidades de 

sentidos. 

Para Vygotsky (1999, p. 345), “a palavra é o fim em que a ação culmina” 

esta afirmação significa, em outras palavras, que a atividade humana está “impregnada 

pelo signo, sobretudo o verbal, transforma-se em sua estrutura e função e configura a 

especificidade do humano na filogênese e na ontogênese.” (GÓES; CRUZ, 2006, p. 36). 

As palavras, então, ocupam um lugar de centralidade e destaque, no qual deve ser 

preservado o seu espaço em qualquer estudo sobre os processos psíquicos.  

Uma preocupação para o teórico em questão refere-se à procura de uma 

unidade analítica do comportamento humano, que fosse capaz de incluir todas as 

manifestações psicológicas. Na sua busca, encontrou no significado e no sentido a 

interligação das diversas funções psicológicas, das mais simples às mais complexas. 

(VYGOTSKY, 1999.). Para este o significado e o sentido são registros sociais e 

históricos, com uma raiz biológica, fonte do surgimento das emoções.  
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No pensamento vygotskyniano a relação entre significado e sentido é uma 

dialética de forças que compõem a significação da palavra. É categórico, porém, ao 

assinalar que o significado “[...] nada mais é do que uma pedra no edifício do sentido”. 

(VYGOTSKY, 1999, p. 125). 

Os sentidos ganham importância crucial na formulação teórica do 

Pesquisador referido. Este compreende que os sentidos devem ser considerados dentro 

de um acontecimento concreto, visto que a variação dos contextos de origem lhes 

confere seu caráter ilimitado e sempre inacabado, sua essência verdadeira. Este define o 

sentido de uma palavra como   

[...] é a soma de todos os eventos psicológicos que a palavra desperta em 

nossa consciência. É um todo complexo, fluido e dinâmico, que tem várias 

zonas de estabilidade desigual. O significado é apenas uma das zonas do 
sentido, a mais estável e precisa. Uma palavra adquire o seu sentido no 

contexto em que surge; em contextos diferentes, altera o seu sentido. O 

significado permanece estável ao longo de todas as alterações do sentido. 

(VYGOTSKY, 1999, p. 125). 

Barros e colaboradores (2009), em seu artigo O conceito de “sentido” em 

Vygotsky: considerações epistemológicas e suas implicações para a investigação 

psicológica, traz o “conceito” de sentido: 

 [...] como um acontecimento semântico particular constituído através de 
relações sociais, nas quais uma gama de signos é posta em jogo, o que 

permite a emergência de processos de singularização em uma trama 

interacional histórica e culturalmente constituída. (P. 01). 

De acordo com Gonzalez-Rey (2003, 2004), o sentido representa a unidade 

de análise primordial da consciência e este aparece nas configurações subjetivas do 

sujeito, nas emoções e significados produzidos pela delimitação social de seu espaço de 

ações e relações. 

A compreensão de sentido, no pensamento vygotskyniano, inspira-se no 

pensamento dialético, não pelas sínteses finais das contradições que perpetuam o 

racionalismo, mas, pela acepção de um homem constituído subjetivamente, no 

andamento de sua história, em que o sentido aparece como registro emocional 

comprometido com os significados e as necessidades que vão se desenvolvendo nas 

suas pequenas anônimas ações cotidianas. 

Sawaia (2004), no desenvolvimento de suas pesquisas, corrobora os 

postulados de Vygotsky e Espinosa. Ela preconiza a importância de incluir a temática da 

afetividade, sem perder de vista a exigência teórico-metodológica da constituição de 
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Ciência. Acredita que, sem este questionamento, se torna vaga abstração e 

instrumentalização o cotidiano da situação humana bem como é impossível um 

empreendimento efetivo de mudança social e política. 

A autora formula, com base nos postulados de Vygotsky, a afetividade 

como a coloração emocional que impregna a existência do ser humano. Surgindo  como 

sentimento (uma reação moderada) ou emoção (reação intensa), esta última rompe com 

o fluxo normal da conduta humana.  

Para Sawaia (2004), Heller, Espinosa e Vygotsky são autores que 

consideram a emoção positiva como constitutiva do pensamento e da ação. Como 

processo imanente, se compõe e se atualiza dos elementos fornecidos pelas 

manifestações históricas. 

[...] a emoção e o sentimento não são entidades absolutas ou lógicas do nosso 

psiquismo, mas significados radicados no viver cotidiano, que afetam nosso 

sistema psicológicos pela mediação das intersubjetividades. Os processos 

psicológicos, as relações exteriores e o organismo biológico se conectam 

através das mediações semióticas, configurando motivos, que são estados 
portadores de um valor emocional, desencadeadores da ação e do 

pensamento. (2004, p. 103). 

Bomfim (2010, p. 52) apresenta-se como outra estudiosa do tema 

afetividade humana. Ela revela que “ter como referencia o sentir para compreender a 

cidade é estar implicado na experiência, no cotidiano, é ter o afeto, as emoções como 

palco mediador das construções e das descobertas”.  

Nos desdobramentos de suas pesquisas, a Pesquisadora referida confirma o 

que Espinosa, como filosofo-político, preconizou séculos antes; isto é, que os afetos 

positivos ou negativos tornam os sujeitos implicados ou não na qualidade democrática e 

ético-político de sua cidade. Portanto, mais predispostos a uma ação-participação, o que 

torna os habitantes de uma cidade comprometidos com o bem-estar de todos e com a 

singularidade, a individualidade.  

Assim sendo, a autora expressa a afetividade como categoria de análise e 

geradora de percepção, pois compreende a  “afetividade como fator agregador da 

percepção e do conhecimento... possibilidade de emancipação humana.” (BOMFIM, 

2010, p. 22).    
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Seguindo a posição emblemática de Vygotsky e Luria, Bomfim (2010) 

compreende o sentido como um registro emocional. Nesses pesquisadores, a autora 

busca confirmar a base afetivo-volitiva do entendimento de sentido, enquanto raiz da 

comunicação complexa. Assinala que um texto desvela um sentido externo, enquanto o 

subtexto revela o sentido interno. Estando no subtexto o real motivo atrás do texto, o 

qual deve ser perseguido, Bomfim (2010, p. 61), nos termos de Luria (1987, p. 189), 

oferece a seguinte afirmação: 

A profundidade da „leitura‟ do texto ou a descoberta de seu subtexto, de seu 
sentido interno pode ser muito diferente e estas diferenças, como já 

assinalamos, distinguem mais profundamente um sujeito do outro do que a 

profundidade na compressão do significado externo da comunicação.  

Bomfim (2010, p. 62) continua referindo-se a Luria (1979, p. 197) e postula 

a noção de que  

O autor aponta algumas formas de alocuções verbais nas quais o subtexto ou 

o sentido interno existe indubitavelmente, como as expressões de sentido 

figurado, as comparações, as metáforas, os provérbios. Em todas estas 

expressões, o sentido figurado precisa ser desvinculado do sentido direto da 
frase e nelas existe uma “valoração emocional” do acontecimento a que se 

referem. Para a compreensão destas construções, é necessário transcender o 

sistema imediato de significados e separar o sentido que, de forma figurada 

(imagética), se expressa no „sistema se significados externos desdobrados‟.    

Assim sendo, Bomfim (2010) defende a afetividade (emoção e sentimento) 

como critério de análise do humano, como “um eixo orientador de observação e de 

análise (por que e como) e de ética (para que)”. Portanto, um ponto de vista que 

desconsidera a afetividade como destoante da razão.  

Em síntese, no que refere à afetividade humana, é possível encontrar no 

pensamento espinosiano e vygotskyano um texto retificador de um erro que interferiu 

significativamente na compreensão do ser humano de maneira mais integrada e 

complexa. Com origem nesses estudiosos, outros nomes se destacam para incorporar 

essa nova perspectiva na leitura do comportamento humano. Na compreensão de 

Damásio (2004, p. 16), “[...] a nova perspectiva diz respeito até ao modo como os seres 

humanos poderão abordar conflitos latentes entre interpretações sagradas ou seculares 

da sua própria existência”. 

Portanto, em vista da importância de a afetividade ser considerada e 

reconhecida nos processos complexos humanos, defendendo, a noção de que os lugares 

suscitam e propiciam laços afetivos, é possível passar para a última parte deste texto, 

referente ao ambiente hospitalar como um território emocional. 
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3.5 O Hospital um Território Emocional: É Possível? 

 

O ambiente como território emocional é uma afirmação defendida por 

Corraliza (1998) com entendimento na proposição de Ittelson (1973), quando o último 

comenta que todo ambiente é um território emocional. Corraliza (1998, p. 59), então, 

declara que “uno de los procesos más relevantes de la interacción individuo-ambiente 

está constituído por aquel a través del cual el espacio físico se convierte em um espacio 

significativo para o individuo.”  

O mesmo autor reforça a noção de que “el processo de atribución de 

significado es la base la que se conforma la experiência emocional de um lugar”  

(CORRALIZA, 1998, p. 60). Concluindo, diz que o significado do ambiente está em 

função do impacto emocional que um lugar tem sobre um individuo, afetando todos os 

sistemas de ação do sujeito, isto é, a emoção, seja o tipo ou a intensidade, afeta a todas 

as esferas de funcionamento psicológico. 

Esse autor compreende emoção com respaldo na definição de Strongman 

(1987, p. 3), como:  

[...] uma compleja serie de interaciones entre factores objetivos y subjetivos, 

mediatizados por la actividad del sistema nervioso y hormonal que produce la 

aparición de experiencias afectivas (sentimentos como los de activación, 

place/disgusto), genera procesos cognitivos (...), activa extensos ajustes 

fisiológicos a las condiciones de estimulación y dirige a la acción... 

(CORRALIZA, 1998, p. 63).  

Na conclusão de Damásio (2004, p. 35), “as emoções ocorrem no teatro do 

corpo, os sentimentos ocorrem no teatro da mente.” Explica que as emoções são 

movimentos ou ações, por vezes públicos, ocorrem na voz, no rosto ou em alguns 

comportamentos específicos, de acordo com níveis hormonais sanguíneos ou de padrões 

de ondas eletrofisiológicas. Enquanto isso, os sentimentos- continua o autor- são 

precisamente invisíveis para os outros, como, por exemplo, é o caso com todas as outras 

imagens mentais, ocultadas de terceiros, apenas sobre o “domínio” se seu proprietário.      

Seja emoção ou seja sentimento, porém, este universo emocional se 

encontra no palco dos ambientes em que o sujeito está envolvido. Portanto, Corraliza 

(1998) enfatiza a noção de que grande parte da experiência de vida das pessoas está 
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relacionada aos lugares, de tal forma que o sujeito cria e influi sobre o ambiente e o 

ambiente cria e influi sobre o sujeito. 

Para Bomfim (2010), entender o ambiente como território emocional 

significa trazer para a centralidade da questão a incidência de processos culturais, 

sociais e políticos na constituição do significado espacial.  

Desta forma, compreendendo que todo ambiente é um território emocional 

por excelência, partilhamos o cenário hospitalar como este lugar composto de afetos, 

emoções e sentimentos, numa óptica de circularidade de interações entre ambiente e 

sujeito. Assim, temos Figueiredo (2005) compartilhando sua ideia de hospital com as 

seguintes palavras: 

Na sua dimensão física, o hospital é um sistema espacial complexo que tem 

que atender às diferentes competências técnico-cientificas, à evolução da 
tecnologia médica, à organização, à acessibilidade, à funcionalidade, à 

flexibilidade, em função dos utilizadores e objetivos terapêuticos propostos. 

O desenho deve centrar-se não só nos aspectos funcionais e de produtividade 

organizacionais, mas também nas necessidades dos doentes, devendo ser 

discutido pelos mesmos, suas visitas e pelos profissionais, através de 

processos de participação conjuntos(...). (FIGUEIREDO, 2005, p. 303). 

Essa autora exprime uma abordagem quanto ao hospital que submerge a 

dimensão cultural, física, organizacional, social e simbólica, em que estas dimensões se 

inter-relacionam entre si, condicionando a gestão organizacional, o universo social e o 

clima terapêutico. 

Figueiredo (2005), com base no pensamento de Holden (1991), compreende 

o hospital como um ambiente que produz uma eclosão no sistema de defesa social 

primitivo, ensejando um conflito interno e a consequente ansiedade nos profissionais e 

utentes.  

Isto porque, de forma significativa, o hospital é um ambiente que gesta o 

movimento dos extremos e dos contrastes nos seus utilizadores, vida-morte, saúde-

doença, permanência-ausência, ficar-partir (SIMONETTI, 2004; PINHEIRO, 2009).   

Juan (1998) investiga sobre ambientes institucionais e garante que o 

desenho dos hospitais maximiza a eficiente medica favorecendo a despersonalização do 

paciente. Portanto, ressalta a importância que têm o entorno físico e os espaços que 

rodeiam os enfermos durante o processo terapêutico.  
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O mesmo autor revela trabalhos que apontam para os aspectos físicos do 

ambiente hospitalar, como, por exemplo, a existência de janelas na recuperação de 

processos pós-operatórios e ambientes naturais como favorecendo a saúde das pessoas. 

Pelas pesquisas na área ambiental, realizadas na atualidade, tornam-se público as 

questões como iluminação, ventilação, cores etc. como fatores importantes para seus 

utilizadores (JUAN, 1998; FIGUEIREDO, 2005).    

Juan (1998) revela que os ambientes institucionais podem se apresentar de 

duas formas, a saber: “sociópeto”, quando promove a integração e interação das 

pessoas; e, “sociófugidia”, quando dificulta as relações entre os seus utilizadores. Um 

exemplo relativo a esses conceitos encontra-se na questão dos corredores hospitalares, 

que não permite uma condição de interação das pessoas.  

 Consoante Juan (1998), o hospital mantém relação também com toda uma 

comunidade. Defende uma coerência de politicas de intervenção orientadas a modificar 

representações sociais estigmatizantes para promover uma aproximação da comunidade 

com a instituição hospitalar. Com base em Souder et al. (1978), comenta três funções do 

serviço de um hospital, a saber: 

_ De servicio público: el funcionamiento del hospital al suministrar servicios 

de cuidado de la salud a su comunidade. 

_ Atractivo: entre las que destacan propriedades como la comodidad 

personal, la facilidade de acesso y movimiento y la provisión de intimidad y 

descanso. 

_ Expressión: la relación com los visitantes, la sensación de reposo que hay 

em el ambiente y las características estéticas del edifício y el terreno del 
hospital que hagan posible que la gente lo reconozca como institución de uma 

comunidad son ejemplos de su „expressividad‟. (JUAN, 1998, p. 245). 

 

Quanto aos profissionais, Figueiredo (2005) assinala, com base no 

pensamento de Jones (1995), que estes, bem como os administradores hospitalares, 

padecem de um viés cultural médico acerca de como o hospital deve ser. Assim, com 

um ideário representativo de vida, saúde e doença, variando de acordo com o contexto 

cultural, os profissionais deveriam abandonar o racionalismo cientifico e suas práticas 

etnocêntricas, alterando atitudes e estilo de vida para outras mais aceitáveis em termos 

de saúde.  

No geral, quanto ao ambiente hospitalar e seus utilizadores, a autora 

exprime a ideia de que 
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O ambiente cria sem dúvidas oportunidades e limitações. O ambiente 

hospitalar influencia directa ou indirectamente o bem-estar dos utilizadores, 

médicos, enfermeiros, auxiliares de acção médica, dos familiares e das 

visitas. O hospital enquanto espaço organizacional tem que corresponder a 

necessidades inerentes aos diferentes grupos de utilizadores por vezes difíceis 

de compatibilizar, especialmente devido à sua responsabilidade na função 

terapêutica. (FIGUEIREDO, 2005, p. 303). 

Logo, no hospital, como um ambiente que atende a necessidade de grupos 

diferentes de pessoas, surgem representações diferentes acerca desse espaço que pode 

estar relacionado com as suas diferentes funções e utilizações. Na compreensão de 

Figueiredo (2005), os sujeitos navegam e orientam-se melhor em determinados 

ambientes conforme as características próprias dos sujeitos, como também quanto às 

características do ambiente. No que se refere aos profissionais, ela expõe que  

No grupo de profissionais, o objetivo de utilização do espaço é diferente dos 

utentes, a aprendizagem do espaço é primária e secundária. A percepção do 

espaço é significativamente diferente entre indivíduos e grupos devido à 

categorização/delimitação do espaço, à divisão socioespacial e categorização 

dos lugares. Assim, os mapas criados dentro do grupo de profissionais não 

serão idênticos aos de outro grupo, serão antes um instrumento de orientação 

para determinada acção mais exigente em termos de representação do espaço, 

integração cognitiva e acção dirigida. Nos mapas de cada grupo irão subsistir 

algumas diferenças, que se devem a diferenças atribuíveis ao próprio 

individuo, à sua função e utilização especifica ou ao tempo de conhecimento 

desse espaço, o que originará um maior ou menor conhecimento 
configuracional do espaço e os correspondentes erros sistemáticos. 

(FIGUEIREDO, 2005, p. 307). 

Em síntese, o ambiente hospitalar como espaço simbólico- acrescenta a 

autora- consiste na representação ou construção, individual ou coletiva, que os sujeitos 

ou grupos têm de um determinado contexto, determinando o seu comportamento. 

Portanto, implica um dado de percepção do espaço e na construção dos mapas.  

A autora referida relata que as experiências passadas registradas na 

memória, as representações, os julgamentos, as decisões enfim, os processos 

psicológicos e cognitivos, estes exercem um papel primordial na percepção do ambiente 

e construção dos mapas cognitivos.  

“A percepção do espaço consiste nos processos que ocorrem na nossa mente 

quando processamos a informação visual do espaço que nos rodeia em 

termos de cor, padrão, forma, luminosidade e textura, atribuir-lhe sentido e 

significado.” (FIGUEIREDO, 2005, p. 306).  

Quanto aos mapas, a autora revela, baseando-se em McDonald e Pellegrino 

(1993), Boulding (1956) e Canter (1977), que todos os indivíduos criam uma imagem 
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subjetiva do mundo, e, com base nesta imagem concebida, o comportamento é 

influenciado, compreendendo que todo mundo tem um mapa-na-cabeça. 

3.5.1 Mapas Afetivos: Construindo Sentidos 

Bomfim (2010) traz para o contexto das investigações ambientais os mapas 

afetivos. Utilizando as palavras de Souza Santos (1988, p. 168), comenta que 

Os mapas são um campo estruturado de intencionalidades, uma língua franca 

que permite a conversa sempre inacabada entre a representação do que somos 

(posição) e a orientação (movimento) que buscamos. A incompletude 

estruturada dos mapas é a condição da criatividade com que nos 

movimentamos entre seus pontos fixos. De nada valeria desenhar mapas se 

não houvesse viajantes para os percorrer. (BOMFIM, 2010, p. 93). 

O mapa afetivo considera que qualquer ambiente é um território emocional 

(CORRALIZA, 1998) e, assim, busca compreender a relação entre espaço e afeto 

procurando vencer a dualidade entre cognição e afetividade na vivência do sujeito. 

Nos mapas afetivos, o desenho, a projeção da imagem da metáfora, segundo 
nossa proposição, são recursos  para  clarificação  deste subtexto, nem 

sempre facilmente captado. A metáfora  é recurso lingüístico que, com base 

em uma linguagem figurada desvela o afeto pela linguagem. (BOMFIM, 

2008, p. 256). 

A mesma autora menciona que os mapas afetivos subtraem a relação entre 

espaço e afeto, privilegiando as metáforas como recursos para captar a representação do 

espaço, este dotado de significado e sentido, de afeto. Isto, apresentado de outra forma, 

implica que os mapas afetivos são a revelação da representação do espaço “assentados 

em sinais emotivos e expressivos que se destacam por suas características imagéticas.” 

(BOMFIM, 2010, p. 93). Estas características imagéticas existem com origem nas 

vivências das pessoas. 

A autora, ao considerar o fato de que os sentimentos e emoções geram  

“imagens, representações, visões de mundo e outra formas de categorias sociais” 

identifica “como expressão do pensamento social uma categoria afetiva” que 

denominou de estima (BOMFIM, 2010, p. 214). 

Observa a pesquisadora o fato de que imagens de contraste, destruição e 

insegurança conduzem a predisposições negativas dos lugares, de tal forma que a estima 

negativa prevalece diminuindo a potencia de ação dos seus habitantes. Enquanto isso, 

imagens de agradabilidade e pertencimento levam a predisposições positivas formando 
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se uma estima positiva por parte dos utilizadores do lugar, aumentado a potência de 

ação das pessoas.  

Por fim, com base nas considerações apresentadas em Psicologia Ambiental, 

nesta produção textual, compreendendo o hospital a desde as inter-relações entre 

sujeitos e ambiente perpassado por processos cognitivos e afetivos, passaremos ao 

relato da pesquisa proposta. 
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4 CAMINHO METODOLOGIA 

 

Numa pesquisa, é competência do investigador planejar o caminho 

metodológico adequado ao objeto de estudo da pesquisa em que, pelo método cientifico 

escolhido, é possível a sistematização e compreensão dos fenômenos. É um grande 

desafio em pesquisa, porém, traçar essa trajetória metodológica que seja coerente com o 

objeto de estudo investigado configurando-se numa exigência, por excelência, da 

pesquisa cientifica (GONZÁLEZ-REY, 2002).  

Nesta pesquisa em busca de cumprir este trajeto metodológico, o estudo 

realizado baseou-se na perspectiva qualitativa, reconhecendo a necessidade de se 

estudar o sujeito com base nos enunciados que produz no contexto a ser investigado, no 

caso, o psicólogo no contexto ambiental hospitalar. 

É importante ressaltar da escolha pela investigação ser de base qualitativa. 

Esta opção deu-se por se entender da possibilidade de uma compreensão da realidade de 

uma forma dinâmica e complexa. Como aborda Gonzalez Rey (2002), sobre essa 

natureza de pesquisa  

A epistemologia qualitativa é um esforço na busca de formas diferentes de    

produção de conhecimento em psicologia que permite a criação teórica a 

cerca da realidade plurideterminada, diferenciada, irregular, interativa e 

histórica, que representa a subjetividade humana. (P. 29). 

Segundo o autor, há três princípios nos quais a epistemologia qualitativa se 

apoia, podendo ser descritos da seguinte maneira: o primeiro princípio traz o 

conhecimento como “produção construtiva-interpretativa”, o que representa o caminho 

que o pesquisador trilha quanto às elaborações e reelaborações interpretativas que 

surgem durante todo o percurso da pesquisa. 

No segundo principio, Gonzalez-Rey (2002) compreende “o caráter 

interativo da produção do conhecimento”, apontando para esta relação entre 

pesquisador-pesquisando como condição primordial para o desenvolvimento de uma 

pesquisa; e, por fim, o autor comenta acerca da “significação da singularidade como 

nível legitimo de conhecimento”,  em que a singularidade se constitui por uma realidade 

diferenciada quanto à historia subjetiva do sujeito.  

Assim sendo, com base na pesquisa qualitativa, pretendemos investigar a 

inter-relação do psicólogo com o ambiente do hospital, buscando capturar os 

sentimentos e emoções emergentes ante o processo da morte. Isto, com base na seguinte 
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pergunta de partida: quais são os sentidos construídos pelo psicólogo nascidos da 

relação com o ambiente hospitalar, quanto ao processo da morte?   

Desta forma, esta investigação está baseada na conjectura de que existe uma 

vivência subjetiva nascida da inter-relação entre pessoa-ambiente compreendendo 

subjetivo como um sistema de significados e sentidos existentes na integração complexa 

e contraditória entre pessoa e sociedade, uma relação permeada de integração e rupturas 

(GONZALEZ-REY, 2004). 

Compreendemos que a investigação qualitativa representa a analise objetiva 

dos sentidos subjetivos, e, que a proposta neste estudo é capturar esses sentidos para o 

psicólogo no ambiente hospitalar em que encontramos nos fundamentos da Psicologia 

Ambiental a aproximação pertinente ao desenvolvimento da pesquisa. 

 

4.1  Locais da pesquisa  

A pesquisa foi realizada em quatro hospitais da rede pública estadual do 

Ceará, na área metropolitana de Fortaleza. A seguir, serão delineados esses hospitais 

com um pouco de sua história com base nas informações e fotos divulgadas no site da 

Secretaria de Saúde do Ceará (SESA) e pelos dados fornecidos pelos psicólogos que 

participaram da investigação.  

4.1.1 Hospital Dr. Carlos Alberto Gomes Studart- HM 

O hospital Dr. 

Carlos Alberto Gomes 

Studart, conhecido como 

Hospital de Messejana- 

HM está situado na 

avenida Frei Cirilo, 3480, 

no bairro Cajazeiras em 

Fortaleza-CE. 

A instituição, fundada há 80 anos, é gerenciada pela Secretaria da Saúde do 

Estado do Ceará, atendendo pacientes de todo Estado do Ceará e das regiões Norte e 

Nordeste do País. O HM é uma unidade terciária especializada no diagnostico e 
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tratamento de doenças cardíacas e pulmonares. Para isso, conta com todos os 

procedimentos de alta complexidade nestas áreas.  

O hospital destaca-se no transplante cardíaco de adultos e crianças, sendo 

referência na área de transplante e pioneiro no Nordeste em implante de Coração 

Artificial. Em junho de 2011, tornou-se o primeiro hospital do Norte e Nordeste a 

realizar transplante pulmonar. A instituição consta de 349 leitos clínicos, dos quais 32 

são de UTI adulta e 17 de UTI pediátrica. 

Na área de ensino e pesquisa, o Hospital de Messejana é destaque, aplicando 

e difundindo o conhecimento científico, o desenvolvimento tecnológico e de recursos 

humanos. A instituição oferece residência médica nas especialidades de Cardiologia 

Clínica, Cardiologia Pediátrica, Pneumologia, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia 

Torácica e Terapia Intensiva.  

A instituição está situada em uma área predominantemente verde, com suas 

unidades de internação abertas, arejadas com ventilação ambiental natural. Por conta 

desta característica física alguns trabalhos são desenvolvidos se utilizando desta parte 

verde, como por exemplo, “a caminhada no bosque”, atividade desenvolvida pelo grupo 

de reabilitação pulmonar.  

O Serviço de Psicologia na Instituição existe desde 1985 e atua nas unidades 

de internação em Pneumologia, Cardiologia Pediátrica e Adulta, na emergência, no 

programa de reabilitação pulmonar e nos serviços de transplantes pulmonares e 

cardíacos. Em 2012, foi ampliado o quadro da Psicologia com a chegada de mais três 

psicólogas, totalizando hoje cinco profissionais.  

No ano de 2013, em decorrência da necessidade de atendimento aos 

pacientes, em razão da grande demanda, foi realizada a recepção de estagiários em 

Psicologia como forma de ampliar a possibilidade de acompanhamento destes pacientes, 

como também oferecer um espaço teórico-prático para estudantes e futuros profissionais 

em Psicologia. Atualmente está sendo gestado como projeto a realização de uma 

residência multiprofissional, consolidando a atuação e a contribuição da Psicologia para 

a área de ensino-aprendizagem. 
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4.1.2 Hospital Geral Cesar Cals - HGCC  

O HGCC está situado na avenida do Imperador, 545, no Centro de 

Fortaleza, com sua origem em 1861, sendo que inicialmente foi albergado na Santa 

Casa de Misericórdia de Fortaleza. Em 1928, conseguiu sede própria e, em 1973, o 

Governo do Estado assumiu as responsabilidades administrativas da Instituição.  

O HGCC constitui-se num complexo hospitalar nas áreas de Clínica 

Médica, Cirurgia, Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia. Atualmente, compreende as 

seguintes unidades: Unidade de Hospital Geral; Unidade de Atenção à Saúde da 

Mulher; Unidade Materno-Infantil (Neonatologia); Casa da Gestante; Projeto Canguru; 

Banco de Leite Humano; Unidade de Atendimento Ambulatorial; Centro de Estudo 

Aperfeiçoamento e Pesquisa – CEAP; Núcleo Hospitalar de Epidemiologia – NUHEPI; 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH. 

Ao longo dos anos, a instituição ampliou sua atuação para a Educação em 

Saúde, tornando-se unidade estadual de referência, de nível terciário e de ensino, nas 

áreas de Clinica Médica, Neonatologia, Tocoginecologia e Cirurgia Geral. 

Os serviços do HGCC privilegiam diversas áreas da saúde por meio de 27 

especialidades médicas e quatro  

não médicas.  

Há ainda serviços que se destacam, 

como o Posto Avançado de 

Registro Civil, onde toda criança 

que nascer na maternidade do 

Hospital já pode sair com o registro 

de nascimento, sem nenhum custo 

para a família; Programa de 

Internação Domiciliar (PID); Projeto Canguru, no qual as mães contribuem de forma 

intensiva para a recuperação dos bebês prematuros, com a permanência deles junto ao 

peito; Casa da Gestante, onde dez mães recebem tratamento específico, com 

acompanhamento médico, assistencial, ocupacional e psicológico, e a Cirurgia da 

Obesidade, serviço que renova a qualidade de vida dos obesos do Ceará, entre tantos 

outros. 
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O hospital tem 295 leitos, cinco salas de centro cirúrgico geral sendo uma 

de pequena cirurgia e uma sala de recuperação com quatro leitos, três salas de centro 

cirúrgico obstétrico, 12 leitos de UTI adulto. A instituição possui ainda 12 leitos de 

isolamento, 21 leitos de UTI neonatal e 36 leitos de médio risco. 

A atuação em Psicologia nesta instituição deu inicio há aproximadamente 

12 anos e, hoje consta de sete profissionais nesta ocupação. Uma peculiaridade da 

psicologia na organização é que os três profissionais mais antigos neste hospital 

exerciam suas funções predominantemente na parte ambulatorial com uma psicóloga 

eventualmente sendo requisitada para o hospital, mas não havia uma sistematização do 

serviço nas enfermarias e UTIs. 

 Desta forma, somente a partir de 2012, com a inclusão de quatro novas 

psicólogas efetivadas no serviço, este passou a existir nas enfermarias de forma 

sistemática sendo que uma destas técnicas também atende no ambulatório.  

Portanto, os atendimentos nas unidades de internação de maneira constante 

constam deste último ano, apresentando atualmente a seguinte distribuição: duas 

psicólogas encontram-se cada uma nas duas UTIs neonatais do hospital e as outras duas 

profissionais estão responsáveis pela Clinica Médica, Cirúrgica e a UTI adulta. Os três 

psicólogos mais antigos na instituição estão lotados no atendimento ambulatorial. 

4.1.3 Hospital Infantil Alberto Sabin – HIAS 

 

O HIAS está localizado na rua Tertuliano Sales, 544, no bairro Vila União, 

em Fortaleza. Este foi inaugurado em 1952, com o objetivo de receber crianças doentes, 

provindas especialmente, do interior do Estado. Na época, a instituição contou com três 
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enfermarias, uma iniciativa pioneira visto que não existia nenhum hospital no Ceará 

com essa especificidade e exclusividade na infância.    

No ano de 1976, nova sede foi implantada e, por ocasião da visita do Dr. 

Sabin, em 1977, o Governo Estadual decretou sua designação para Hospital Infantil 

Albert Sabin. A princípio a instituição realizava serviços em Pediatria geral, Assistência 

materno-infantil e Neurologia.  

Atualmente desempenha na atenção terciária em Pediatria a emergência 

clinica e cirúrgica em Oncologia, Neurocirurgia, Cirurgia Cardíaca e Cirurgia Crânio-

Facial, e Unidades de Terapia Intensiva e Unidades Neonatais, de médio e alto risco.  

A instituição conta com 22 especialidades médicas, 14 serviços técnicos de 

diagnóstico e terapia, com 267 leitos hospitalares, sendo 42 de terapia intensiva. Em 

2011, ampliação de 30 leitos de Pediatria Geral, além do inicio de funcionamento da 

UTI oncológica. 

Em 2006, foi certificado pelos Ministérios da Educação e da Saúde como 

Hospital de Ensino, ampliando suas competências. O HIAS é reconhecido como Centro 

de Referencia para a Promoção da Saúde da Criança e do Adolescente, tendo 

conquistado algumas premiações, dentre as quais o troféu do prêmio Ceará Gestão 

Pública (PCGP), o 3 º lugar no prêmio Medical Service, no fluxo nacional pelo 

lançamento da “Cartilha da Criança Ostomizada”,  o prêmio faixa ouro de prevenção de 

lesões de pele (3 M)  e o prêmio de Monitoramento de Esterilização (3M). 

O Serviço de Psicologia no HIAS opera no programa de saúde do 

adolescente, na onco-hematologia, nas UTI‟s, Pediatria Geral, Cirurgia, Neonatologia, 

Serviço de Pronto Atendimento (SPA), na sala de observação, reanimação, bloco de 

especialidades, na unidade de pacientes especiais (UPE), programa Biblioteca Viva e 

atendimento ambulatorial.  

O serviço conta com três psicólogas no Centro Pediátrico do Câncer, um 

núcleo significativo de estagiários e dois profissionais no HIAS. As atividades efetuadas 

constam de ações e atendimentos no ambulatório, visitas ao leito, avaliação psicológica 

individual ou em grupo.  

A avaliação psicológica individual consiste em orientação psicológica, 

psicoterapia breve focal, com enfoque cognitivo-comportamental e psicoterapia. A 

avaliação psicológica em grupo incide no apoio psicológico às crianças com câncer, 
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ateliê terapêutico para adolescentes, grupo de atendimento ao adolescente e grupo de 

orientação aos pais. Atualmente são realizadas as reuniões em equipes 

multidisciplinares para discussões de casos mais graves. 

Outro ponto interessante no Serviço de Psicologia do HIAS é que no 

hospital existe uma estrutura física favorável e condizente com atendimento em 

Psicologia, como, por exemplo, salas com boa acústica possível de ser mantido sigilo e 

com objetos lúdicos compondo a ambientação, configurando o universo infantil.   

4.1.4 Hospital São José - HSJ 

   

O Hospital São José de Doenças Infecciosas está situado na rua Nestor 

Barbosa, 315, no bairro de Amadeu Furtado, em Fortaleza. Foi criado em 31 de julho de 

1970, funcionando como referência em doenças infecciosas no Estado do Ceará, 

integrante da rede SUS - Sistema Único de Saúde. Sua origem está relacionada à 

necessidade de construir um hospital que cuidasse de pacientes com doenças 

transmissíveis, por isso, um hospital de isolamento.   

No inicio dos anos 1980, com o advento da AIDS e, estando esta doença 

associada ao preconceito e à morte implacável, tornou-se a única Unidade do Estado a 

acolher pacientes soropositivos para o HIV. Deste fato, veio uma politica de 

humanização e desenvolvimento tecnológico que trouxeram à instituição um 

reconhecimento nacional em instituições estrangeiras. 
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Hospital de ensino credenciado pelos Ministérios da Saúde e Educação, 

possui Residência Médica em  Infectologia, com 126 leitos e sete leitos de UTI, além de 

hospital-dia. A instituição mantém serviço de internação em enfermaria, UTI, serviço 

ambulatorial para AIDS, tuberculose, ginecologia, hepatite, leishmaniose, e, programa 

de internamento domiciliar de atendimento domiciliar (PI), dentre outras atividades.  

Quanto ao serviço de Psicologia, há mais de dez anos existe o atendimento 

aos pacientes da instituição, constando anteriormente de duas psicólogas e, desde 2012, 

com o quadro acrescido por mais uma profissional.  

O Serviço em Psicologia, no HSJ, divide-se em atividades realizadas no 

âmbito ambulatorial e nas enfermarias, sendo responsabilidade de todas as profissionais 

as mesmas tarefas assistenciais nos referidos lugares.  

Uma particularidade deste hospital é que, na comunicação do óbito, a 

Psicologia não é chamada a participar, e, o Serviço Social, por ser responsável pela 

parte burocrática, oferece alguma assistência neste momento, mas feito atendimento 

psicológico este não existe como acompanhamento prestado de apoio às famílias. 

 

4.2 Sujeitos da Pesquisa 

 

A investigação contou com a participação de seis psicólogas atuantes em 

instituições hospitalares da rede pública estadual de Fortaleza. Sendo pertinente frisar 

que todas as profissionais entrevistadas foram do sexo feminino, confirmando os dados 

do Conselho Federal de Psicologia, ao declarar a predominância de mulheres no 

exercício da profissão (CASTRO; YAMAMOTO, 1998; SILVA, 2012).  

A pesquisa respeitou o Código de Ética do Psicólogo como também teve o 

projeto submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

(COMEPE), em outubro de 2012, aprovado em fevereiro de 2013. A Aplicação dos 

instrumentos sucedeu no decorrer do mês de março de 2013. 

O total de profissionais destas instituições corresponde a 20 pessoas, mas 

foram excluídos os psicólogos que estavam exclusivamente em serviços de 
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ambulatórios, pois nestes locais não havia demanda de morte como as existentes nas 

unidades de enfermarias e UTIs.  Ou seja, no serviço ambulatorial, não havia 

experiência de deparar-se com a presença do corpo ou com o acompanhamento do 

paciente em processo de morte ou de ter que amparar a família com a notícia de óbito.  

Este fato representou a exclusão de um numero significativo de sujeitos, 

visto que, no Hospital Geral Cesar Cals, antes do efetivo de quatro psicólogos em 2012, 

as profissionais anteriores atuavam basicamente nos serviços ambulatoriais e, só 

eventualmente, uma psicóloga fazia atendimentos no hospital, mas não havia a 

sistematização do trabalho neste local. 

No Hospital São José, como ressaltado, o acompanhamento de óbito está 

destinado ao Serviço Social, com a Psicologia não participando deste momento, 

restringindo um pouco a vivência destas profissionais no acompanhamento do processo 

de morte. Outro fator limitante foi que parte das funções das psicólogas está relacionada 

aos atendimentos ambulatoriais. Neste ambiente, a morte aparece muito mais como 

processo psíquico, mesmo que seja relativo a um adoecimento físico.  

Quanto aos sujeitos participantes, é expressivo comentar que quatro das 

entrevistadas tinham pouco mais de um ano de experiência no hospital onde estavam 

lotadas. Exceto por apresentaram vivências de estágios e cursos ou especializações, não 

havia como técnicas outras experiências na área de atenção terciaria em saúde. 

O acréscimo no quadro de psicólogos na rede pública estadual, por um 

concurso efetivado em 2012, possibilitou disponibilizar mais a Psicologia para unidades 

de internação e, atendimentos em UTIs, como foi o caso do HGCC, sendo que estes 

locais são mais suscetíveis de possibilidades de acompanhamento de processos de 

morte, da forma como está proposto nesta investigação.  

Estas quatro profissionais referidas estão lotadas da seguinte forma: Centro 

de Pediatria em Cardiologia (HM), numa UTI neonatal (HGCC), na assistência de uma 

enfermaria de clinica médica e UTI adulta (HGCC), e no ambulatório e enfermaria de 

infectologia (HSJ).    

Com relação ao tempo, das duas psicólogas, têm 15 anos de experiência no 

mesmo hospital onde está lotada num Centro de Pediatria em Oncologia (HIAS). A 
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outra tem oito anos de experiência nas áreas de Cardiologia, Pneumologia e Transplante 

Cardíaco (HM), mas havia estado por 14 anos num hospital mental em Fortaleza. 

Portanto, embora a maioria das participantes possuam um tempo curto de 

experiência, isto se deu por entendermos que o mais significativo era privilegiar os 

sujeitos que tinham na sua rotina de trabalho a vivência do acompanhamento do 

processo de morte.  

O numero da amostra foi definido também, quando, pelo menos uma das 

categorias dos mapas afetivos, apareceu  sendo encerrada a aplicação e, como garante 

Gonzalez-Rey (2002, p. 35), quanto ao conhecimento cientifico com fundamentos na 

perspectiva qualitativa, esta “não se legitima pela quantidade de sujeitos a serem 

estudados, mas pela qualidade de sua expressão.”   

Assim, a nossa preocupação não estava detida numa representatividade 

estatística da amostra, mas com a qualidade expressiva das respostas, de tal forma que 

fosse possível o entendimento da inter-relação do ambiente hospitalar com o psicólogo 

no acompanhamento do processo de morte.  

A seguir, está a descrição do emprego dos instrumentos para cada uma das 

participantes: 

Participante (01) a primeira psicóloga da investigação concluiu formação 

em Psicologia em 1993. É graduada em Psicologia (bacharelado) possui graduação em 

Artes (Literatura Americana). É especialista em Psicologia Aplicada e em Linguística e 

Ensino do Português e mestre em Linguística. Atuou como psicóloga escolar. Cursa 

uma especialização em Psicologia na área hospitalar e realiza uma pesquisa em conjunto 

com o Serviço Social quanto à comunicação dos profissionais da clinica obstétrica 

quanto ao óbito perinatal.  

Participante (02) a segunda profissional formou-se em 2004, é graduada em 

Psicologia, especialista em Socionomia e mestra em Psicologia pela UFC. Tem 

experiência na área de Psicologia Clínica, Psicologia Hospitalar e Psicologia Social 

Comunitária.  

Participante (03) a terceira psicóloga concluiu formação em Psicologia em 

1983, possui experiência na área educacional e saúde. Nos últimos 22 anos, dedica-se à 
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área de saúde e, recentemente, com atuação na área de Psicologia Social e Comunitária.  

Possui especialização em Dependência Química. 

Participante (04) a quarta integrante da investigação concluiu formação em 

Psicologia em 1996. Possui capacitação em Psicoterapia Breve Focal e Tanatologia. 

Esta  integra o Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital, é membro do Comitê de 

Bioética Hospitalar. 

Participante (05) a quinta psicóloga possui graduação em Psicologia  e 

mestrado em Psicologia. Tem experiência na área de Psicologia Clínica e Hospitalar, 

atuando principalmente nos temas saúde, ensino e Psicologia.  

Participante (06) a sexta participante possui graduação em Psicologia 

(1996), especialização em Psicoterapia de Orientação Junguiana (1999), especialização 

em Psicopedagogia Junguiana, pelo Instituto Junguiano (2006), e especialização em 

Psicoterapia de Família e Casal pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica 

(2003). Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia Clinica.  

 

4.3 Procedimentos: Conhecendo as Instituições 

 

O primeiro contato foi com as instituições hospitalares, compreendendo que 

cada organização tinha seus procedimentos para liberar a Carta de Anuência. No HGCC 

e HIAS, o primeiro contato com a organização hospitalar ocorreu por intermédio das 

próprias psicólogas do Serviço de Psicologia. Pelas suas contribuições, tornou-se 

possível cumprir com os procedimentos destes locais.  

O HIAS vinculou sua aceitação em participar da investigação proposta se a 

instituição fosse incluída como coparticipante, de acordo com o procedimento da 

Plataforma Brasil. O HGCC licenciou a pesquisa com autorização do diretor do Comitê 

de Ética da Instituição, abrindo um espaço independente da vinculação da instituição 

como coparticipante na pesquisa. 

No HM, o primeiro contato foi com a Secretária do Comitê de Ética do 

hospital. Ela informou que, no momento, o procedimento competia a cada chefia, à 
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responsabilidade e interesse pela pesquisa, no caso, a liberação seria competência da 

Coordenação do Serviço de Psicologia. 

No HSJ, o contato das primeiras informações deu-se pela Secretária do 

Comitê de Ética, ao orientar que o procedimento adotado para a liberar a investigação 

cabia à diretoria técnica, estando estes responsável pela autorização da pesquisa.  

No HGF foi negada a autorização para investigar sob alegação desta não ter 

sido anteriormente vinculada como instituição coparticipante. O HSMM foi retirado da 

pesquisa por apresentar possibilidades mínimas se acompanhamentos de processos de 

morte sob a perspectiva da pesquisa proposta. 

Após a aprovação de cada hospital, foi realizada a captação da amostra de 

sujeitos, sendo conveniente ressaltar que, a principio, a indicação das psicólogas deu-se 

por conversas informais com colegas nossas exercem suas profissões em ambiente 

hospitalar. Este foi o passo inicial para chegar à amostragem de participantes. 

Desta forma, foram selecionados seis profissionais, dos quais  três 

participantes realizando atividades com crianças e adolescentes, e três outras 

participantes prestando assistência a adultos.  Estas atividades estavam abrangendo 

atendimentos entre enfermarias e UTIs. 

Posteriormente, foi feito o primeiro contato com as psicólogas, por telefone, 

no caso das participantes 02, 04, 06, e pessoalmente com as participantes 01, 03, e 05. 

Todos os sujeitos se mostraram dispostos a contribuir, inclusive, como afirmado antes, 

algumas psicólogas facilitaram o acesso à instituição no que concerne às questões 

burocráticas e éticas, como no caso do HGCC e HIAS. 

O procedimento quanto à aplicação dos instrumentos foi na sua maioria na 

instituição onde a participante trabalhava, por preferencia dos sujeitos; exceto pela 

participante 02, que sugeriu a aplicação na sua residência, todas as outras manifestaram 

sua disponibilidade para o ambiente hospitalar, notadamente no decorrer dos seus 

horários de trabalho. 

A implicação de este fato quanto à aplicação deter-se na sua maioria nos 

ambientes de trabalho não impediu a realização da coleta dos dados. Trouxe, porém,  

peculiaridades na concretização da aplicação, como algumas interrupções, ambientes 
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que tinham uma acústica deficitária com sons externos interferindo e, por fim, para uma 

das profissionais, havia o cansaço pelo dia de trabalho.        

A aplicação dos instrumentos nos ambientes hospitalares oportunizou, 

entretanto, o conhecimento das estruturas físicas e acomodações destinadas aos serviços 

de Psicologia.  

Desta forma, foi possível identificar o fato de que, na sua maioria, as 

condições são precárias para atendimentos em Psicologia, inclusive sendo apontado o 

corredor da instituição como ponto de acompanhamento de pacientes. Este fato torna-se 

mais significativo quando abordamos sobre a condição de morte. Importar referir o fato 

de que não há uma estrutura física mínima que ampare o paciente ou familiar.  

A exceção foi no HIAS, que tem condições físicas adequadas do ponto de 

vista de uma estrutura física favorável ao sigilo, possibilitando que a aplicação 

transcorresse sem nenhuma interrupção.  

Quanto à aplicação dos instrumentos para cada uma das participantes 

podemos inferir que: 

Participante (01)- aplicação dos instrumentos realizada no HGCC numa sala 

de atendimento ambulatorial com uma acústica relativamente deficitária, embora 

transcorrida toda a aplicação dos instrumentos com tranquilidade. O sujeito afirmou ter 

gostado muito de contribuir, além de ter sido prazeroso falar sobre o ambiente e o seu 

trabalho; 

Participante (02)- aplicação dos instrumentos foi realizada na residência da 

psicóloga, sem interrupções, e com disponibilidade de tempo para sua participação. Esta 

verbalizou ter tido uma experiência com os mapas afetivos. Isto, como sujeito desta 

forma, mostrou familiaridade com o instrumento;  

Participante (03)- a aplicação dos instrumentos aconteceu no HM num dia 

em que a psicóloga estava de plantão, uma escolha da participante, por compreender 

que nesta ocasião não haveria interrupções, fato que realmente ocorreu e toda a 

aplicação dos instrumentos deu-se de forma tranquila, com disponibilidade de tempo;  

Participante (04)- a aplicação dos instrumentos deu-se no HIAS em uma 

sexta-feira, no fim da tarde, na sala de atendimento da Coordenação da Psicologia, um 
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ambiente reservado e propicio para atendimentos dadas as condições da referida sala. 

No inicio da aplicação, a psicóloga expôs cansaço pelo fato de, naquele dia, ter 

participado de uma banca examinadora, mas, ao final da aplicação, revelou que tinha 

sido relaxante e agradável a atividade realizada;  

Participante (05)- a aplicação dos instrumentos realizou-se no HM em um 

dia de rotina de trabalho numa área externa verde do hospital, condição esta que 

favoreceu interrupções e uma mudança de local por duas vezes. Mesmo assim, porém,  

o sujeito foi cooperativo e, disponível e ao final, revelou alegria por participar da 

pesquisa;  

Participante (06)- a aplicação dos instrumentos foi realizada no HSJ, em um 

horário de expediente de trabalho, numa sala destinada a atendimento em Psicologia, 

com uma acústica um pouco deficitária, mas possível de ser desenvolvido e sem 

nenhuma interrupção.  

 

4.4 Dificuldades Encontradas 

 

Os três empecilhos mais representativos à realização do estudo estiveram 

relacionados à busca de conciliar horários possíveis, ambientes adequados para a 

realização quanto às aplicações dos instrumentos de pesquisa e a liberação por parte de 

cada instituição.  

Em virtude de a disponibilidade dos sujeitos estar relacionada aos horários e 

ao ambiente de trabalho, como anteriormente relatado, alguns espaços foram menos 

favoráveis, seja pela acústica da sala (participante 01), por interrupções no momento da 

entrevista (participante 05) e cansaço pelo dia de trabalho (participante 04). Mesmo 

assim, todas as participantes mostraram envolvimento e interesse em contribuir com a 

investigação. 

O último ponto de dificuldade foi mais do tempo despendido em cada 

instituição hospitalar, pois em cada organização havia os procedimentos burocráticos 

específicos do hospital para aprovação da pesquisa.  
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Algumas organizações mostraram rigor quanto a realizarmos a investigação 

no seu hospital, com a pesquisa sendo liberada por intermédio da coordenadora do 

Serviço de Psicologia. Em outros locais, entretanto, a Diretoria Técnica ou a Diretoria 

do Comitê de Ética e Pesquisa simplificou todo o processo de aprovação, desde que a 

pesquisa estivesse cadastrada na Plataforma Brasil e vinculada a algum Comitê de Ética 

e Pesquisa.  

 

4.4 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

4.5.1 Mapas Afetivos 

A metodologia dos mapas afetivos está fundamentada nos mapas coletivos 

cognitivos do Lynch em meio aos pressupostos da Psicologia Ambiental, bem como 

teoria Histórico-Cultural proposta por Vygotsky (BOMFIM, 2010).  

Os mapas cognitivos de Lynch estão baseados na ideia de que cada sujeito 

tem um mapa mental, um processo em que as pessoas codificam e decodificam os locais 

dos quais participam. Os mapas cognitivos privilegiam a estrutura e a identidade, 

detendo-se menos no significado dado pelo informante, ou seja, no seu conteúdo 

simbólico (BOMFIM, 2008).  

Na Psicologia Social, por meio da matriz teórica histórico-cultural, está 

calcada outra parte do embasamento dos mapas afetivos. Na referida abordagem teórica, 

está expressa a linha argumentativa do afeto como subtexto da linguagem.    

Desta forma, os mapas afetivos foram desenvolvidos por Bomfim (2008), 

no intuito de buscar a representação dos lugares para além do cunho apenas cognitivo. 

Ela procurou compreender a dimensão psicossocial e sociocultural na relação entre 

espaço construído e subjetividade, destacando a afetividade como fator agregador da 

percepção dos espaços.   

Por isso, pensamos em buscar uma metodologia que pudesse facilitar o 
processo de tornar tangível o intangível, pela fundamentação de um 

instrumento que abarcasse imagens e palavras, pela formulação de sínteses 

ligadas aos sentimentos, ligadas de forma menos elaborada e mais sensível. 

(BOMFIM, 2008, p. 255). 
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Os mapas afetivos foram escolhidos como instrumento por apresentar a 

possibilidade de produção de imagens, por intermédio da linguagem do desenho e do 

uso de metáforas, facilitando a deflagração dos afetos, sentimentos e emoções presentes 

na vivência (BOMFIM, 2010).  

O mapa afetivo procura capturar as emoções e sentimentos dos sujeitos na 

forma de uma imagem, que pode ser de contraste, destruição, insegurança, 

agradabilidade, e pertencimento revelando a estima ao lugar. Esta estima relacionada a 

uma imagem expressa os significados quanto a um lugar. Assim, pelos afetos das 

pessoas aos lugares, chegamos às imagens que incorporam a estima, podendo ser 

positiva (vinculação e potencia de ação) ou negativa (desvinculação e falta de potencia 

de ação) (BOMFIM, 2010).  

Nas pesquisas anteriores com os mapas afetivos, as imagens de 

agradabilidade e pertencimento revelam uma estima positiva de lugar e as imagens de 

destruição, insegurança e contraste refletem uma estima negativa de lugar (BOMFIM, 

2010; PINHEIRO, 2009; FURLANI, 2005). 

Os mapas afetivos têm na sua composição, respectivamente, o desenho do 

ambiente, o significado do desenho, os sentimentos deflagrados, as palavras-sínteses 

(síntese dos sentimentos), o que pensa sobre o ambiente e, por fim uma busca quanto às 

categorias da escala Likert.  

A aplicação dos mapas afetivos se inicia pela solicitação de um desenho que 

representa a forma como o sujeito vê e sente o ambiente (o hospital, no caso da pesquisa 

em curso). De acordo com o pensamento da idealizadora do instrumento, o desenho 

permite a deflagração das emoções e sentimentos (BOMFIM, 2008).   

Em seguida à realização do desenho, é solicitada ao participante que este dê 

um significado para seu desenho. Neste momento, o sujeito explicitar acerca do que 

tencionou representar com a imagem gráfica. Logo após, é pedido ao pesquisando que 

expresse e descreva os sentimentos suscitados com base no seu desenho. Na sequência, 

é sugerido que sejam escritas palavras-sínteses, possibilitando um resumo maior dos 

sentimentos evocados para aquele ambiente (FURLANI; BOMFIM, 2005). 

Portanto, o respondente registra seis palavras-sínteses, que podem ser 

sentimentos, substantivos ou qualidades atribuídos ao desenho. Posteriormente, é 
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indagado do sujeito qual o pensamento que tem do lugar (o hospital) que representou, 

como também é solicitado que este faça uma comparação do lugar. Depois são 

solicitados a responder a algumas perguntas referentes à identificação do respondente 

(idade, sexo etc.). 

Finalizando,  temos as categorias da Escala Likert, que compreendem as 

afirmações baseadas em dimensões levantadas no momento do pré-teste, 

correspondendo a uma escala de 0 a 10. Há possibilidades resultantes de distintas 

dimensões aparecerem, tais como: pertencimento, contraste, agradabilidade, destruição 

e insegurança.   

Tornou-se necessário, entretanto, adequar o instrumento à proposta 

investigativa do estudo em foco. Sendo assim, a quantidade de seis sujeitos 

participantes da pesquisa inviabilizou um pré-teste e, portanto, a possibilidade de gerar 

categorias para a escala Likert. Por conseguinte, o mapa afetivo utilizado nesta pesquisa 

apresentou a configuração a seguir delineada. 

Desenho: este é o primeiro momento da aplicação em que foi entregue o 

instrumento ao sujeito, sendo solicitado que o respondente desenhe sua forma de ver, 

sua maneira de representar ou de sentir o hospital onde trabalha. 

a) Significado do desenho: o objetivo deste item foi oferecer uma 

possibilidade ao sujeito de esclarecer sobre a imagem gráfica produzida. 

b) Sentimentos: este item visou à expressão e descrição dos sentimentos 

suscitados quanto ao desenho pelo informante. 

c) Palavras-síntese: nesse momento, foi solicitado ao sujeito um resumo dos 

sentimentos que foram evocados na realização da tarefa. 

d) O que pensa do hospital: objetivou que o respondente expressasse o que 

pensava do hospital. 

e) Comparação do hospital: neste item, foi pedida a comparação do hospital 

com algo, permitindo uma elaboração de metáforas. Como recurso linguístico, a 

metáfora representou uma nova síntese dos sentimentos.  

f) O que é o hospital: permitiu ao respondente expressar o que era mais 

representativo do hospital. 

g) Do que gosta no hospital: consistiu na identificação do que o sujeito 

gosta no ambiente do hospital. 
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h) Do que não gosta no hospital: consistiu na identificação do que o 

participante não gosta no ambiente do hospital. 

i) O que poderia melhorar no hospital: possibilitou ao sujeito expressar o 

que pensava sobre possíveis condições de melhorias na instituição hospitalar.  

j)  Identificação do respondente: foram solicitados alguns dados de 

identificação como sexo, idade, tempo de trabalho no hospital. 

k) O que eu gostaria no hospital [...]: a frase, para ser completada, objetivou 

autorizar a comunicação livre, permitindo anunciar espontaneamente a expressão de 

pensamentos ou sentimentos.     

4.5.2 Entrevista 

A entrevista foi usada como instrumento complementar aos mapas afetivos, 

por entendemos da necessidade de produzir conteúdos informativos do processo da 

morte para o psicólogo no ambiente hospitalar. A entrevista “envolve duas pessoas 

numa situação face a face” e, permite enquanto técnica uma maior flexibilidade (GIL, 

2002, p. 115) no tema a ser explorado.  

Para Cervo, Bervian e da Silva (2007, p. 51), a entrevista “é uma conversa 

orientada para um objetivo definido”. De acordo com os autores referidos, é um 

instrumento que frequentemente, os pesquisadores em Ciência Sociais e Psicologia 

costumam adotar. 

O procedimento nas entrevistas foi caraterizado pela condução mais 

informal, que se diferencia da conversação por ter o objetivo de coleta de dados (GIL, 

2002). Esta conduta possibilitou a exploração do tema da morte no ambiente hospitalar 

com base em algumas ideias, a saber: morte dos pacientes no hospital, cuidados 

pessoais para consigo ante a situações de morte, a formação do psicólogo como 

adequada ou não para lidar com o tema,  se a participante estava preparada, como lidava 

com o processo da morte, e se havia diferenças entre trabalhar com crianças, 

adolescentes  e adultos. 

Ao término das entrevistas, foi solicitado a todas as participantes que estas 

completassem a seguinte frase: eu relaciono hospital com [...]. O objetivo da frase foi, 

após suscitar o tema morte, durante a entrevista, identificar o que ficava de mais 
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significativo desta relação morte e hospital, isto por meio de uma expressão livre e 

espontânea. 

 

4.6 Método de Análise dos Dados 

 

Os dados da pesquisa foram tratados com base na análise de conteúdo 

categorial, composta de dois momentos: codificação e categorização (BOMFIM, 2010). 

Na codificação, encontram-se os dados brutos que serão transformados em dados úteis, 

mediante a fragmentação do texto transcrito.  

Na categorização, há uma classificação das unidades e a elaboração de um 

quadro para a apresentação dos dados (BOMFIM, 2010). Como melhor forma de 

facilitar a visualização segue o quadro 02: 

Quadro 01: Síntese do Processo de Categorização dos Mapas Afetivos  

Identificação Idade, sexo, hospital que trabalha , o tempo de atuação, formação na área. 

Estrutura Metafórico: desenho que expressa por analogia, o sentimento ou estado de 
ânimo do sujeito. Cognitivo: da imagem de elementos da estrutura física do 

hospital. 
Significado Explicação do sujeito sobre o desenho. 

Qualidade Atributos do desenho, apontados pelo sujeito. 

Sentimento Expressão  afetiva do sujeito ao desenho e ao hospital. 

Metáfora Comparação do ambiente hospitalar com algo pelo o sujeito, que tem como 

função a elaboração de metáforas. 

Sentido Interpretação dada pelo investigador à articulação de sentidos entre as 

metáforas do hospital e as outras dimensões atribuídas pelo sujeito 

(qualidade e sentimentos). 

 

O material coletado foi submetido a uma análise de conteúdo, buscando 

estabelecer as categorias semânticas. A análise temática compreende os núcleos de 

sentido que compõem a comunicação, sendo comumente utilizados como unidade de 

registro para estudar motivações, atitudes, valores e crenças (BARDIN, 1999).  
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Por meio dos resultados encontrados, deu-se a elaboração de uma análise, na 

perspectiva de se compreender a relação do psicólogo com o ambiente hospitalar pela 

construção de sentidos quanto ao processo da morte.  

 

5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

5.1. Análise e Construção dos Mapas Afetivos 

 

Quadro 02 – Qualidades e Sentimentos relacionados às Imagens do 

Ambiente Hospitalar  

IMAGENS Qualidades do ambiente hospitalar Sentimentos do ambiente 

hospitalar 

Contraste 

1, 4              

Cura - doença  

Querer entrar - querer sair 

Morte - vida 

Anseio de servir – desafios 

Incluir – excluir 
Crescimento – impedimento 

Hospitaleiro - estranho 

Brincar – morrer. 

Alegria – tristeza 

Esperança - angustia 

Incerteza - finitude 

Afetos positivos - afetos negativos 

Bem-estar – sofrimento 

Anseio de servir - cansaço. 

Sofrimento 

5 

Falta de comunicação, 

dor, espera, desafios, sofrimento, 

incerteza, duvida, superlotação, 

morte, resistências, desorganização, 

pesado, conflitos, limites, 

movimento, desconforto. 

Tristeza, angústia, medo, 

ansiedade, isolamento, apreensão, 

tensão, raiva, desespero, incerteza, 

cansaço, cobrança, sofrimento, 

insegurança. 

Destruição  

2 

Falta de comunicação, não inserção 

do psicólogo, forma de gestão de 

pessoas na instituição. 

Isolamento, tensão, frustração, 

ansiedade, desvalorização.  

Agradabilidade 

3 

 

Oportunidade de crescimento, 

desenvolvimento, assistência, 

organização, compromisso, suporte, 

limpeza, instituição grande, cura, 

qualidade de vida, devolver vidas, 

função linda e maravilhosa, pulsa, 

dinamismo, aliviar a dor. 

Alegria, amor, cuidado, amizade, 

solidariedade, esperança, respeito, 

paciência, otimismo. 

Pertencimento  

6 

Representatividade, conhecimento, 

vínculos afetivos,  companheirismo, 

oportunidades, estudar, pesquisar, 

superação de problemas, 

resolubilidade. 

Amizades, solidariedade,  amor, 

esperança, cuidado, respeito, 

atenção, prazer, orgulho, 

tranquilidade,  otimismo, empatia. 
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O hospital como espaço físico e simbólico esteve ratificado tanto na matriz 

teórica como nas expressões das participantes como um ambiente que enseja uma 

eclosão no sistema de defesa social primitivo, produzindo um conflito interno e, 

consequentemente, ansiedade nos profissionais (FIGUEIREDO, 2005). Assim sendo, 

uma pluralidade de sentidos é produzida neste ambiente, consoante é revelado pelos 

mapas afetivos. 

Portanto, na elaboração dos processos de sentidos produzidos com base nos 

mapas afetivos podemos identificar cinco imagens, a conhecer: contraste, sofrimento, 

destruição, agradabilidade e pertencimento- como foi sintetizado no quadro anterior 

(03) quanto às qualidades e sentimentos associados a essas imagens.  

Antes, ressaltamos duas particularidades desta pesquisa: primeiro, que as 

participantes responderam os instrumentos aplicados (entrevistas e mapas afetivos) 

mediante a perspectiva de como pensavam e sentiam seus trabalhos e de como 

percebiam que os pacientes sentiam e notavam o hospital; segundo, nesta pesquisa, em 

decorrência do número restrito de participantes, optamos por inter-relacionar as imagens 

que surgiram para os sujeitos, contrariamente ao que ocorre nas investigações 

anteriores, com os mapas afetivos, em que apenas uma imagem é destacada.  

PARTICIPANTE 01 

 

 

Desenho: 01 
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Quadro 03: Categorização do participante 01 

Identificação 45 anos, feminino, HGCC, 1 ano e 3 meses, cursando uma 

especialização de Psicologia Hospitalar. 

Estrutura Metafórico: Roda da Fortuna. 

Significado O desenho representa uma espécie de “roda da fortuna”, que gira 

dinamicamente e posiciona as pessoas, ou destino das pessoas, em 

polos opostos: nascer/morrer; adoecimento/cura; 

esperança/desespero; etc.   

Qualidade Pouco espaço físico, sem salas adequadas de atendimento para a 

Psicologia. 

Sentimento Otimismo, aceitação, paciência, força, aprendizagem. 

Metáfora Eu compararia a um livro de contas, pois no hospital tenho contato 

com várias histórias, várias pessoas (personagens). Existem histórias 
com final triste e com final feliz 

Sentido O hospital Livro de Contas é aquele em que sua imagem de contraste 
se faz de muitos acontecimentos transitórios, evoca sentimentos de 

incerteza e finitude que posiciona as pessoas em polos opostos, 

mudando seus destinos, um lugar de possibilidade onde a psicóloga 
revê seus valores, pois vida e morte acontecem. 

 

PARTICIPANTE 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho: 04 
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Quadro 04: Categorização do participante 04.  

Identificação 47 anos, feminino, HIAS, 15 anos no hospital; especialista em Saúde 

Pública. 

Estrutura Metafórico: as redes sociais, movimento, muitas pessoas. 

 

Significado Lugar de movimento, ligação,  responsabilidades, dúvidas. 

Qualidade Ambiente limpo com boa estrutura física  salas adequadas de 
atendimento. 

Sentimento Afetos positivos e negativos, desafios, ligação, anseio de servir, 

responsabilidade, relações. 

Metáfora Uma pequena cidade porque tem tudo que uma cidade tem. 

Sentido O hospital Uma Pequena Cidade é aquele em que seu contraste se faz 

pelo movimento. As pessoas que estão de fora não imaginam o que 
acontecesse dentro de um hospital, lugar de redes sociais de afetos 

positivos e negativos, de limites duros de sentir. 

 

Imagem de contraste (participantes 01,  04). 

A dinâmica dos opostos, por um lado é a maternidade a questão da vida, os 

bebês que simbolizam a vida, no andar de baixo e, do de cima, a questão dos 

cuidados paliativos. Tanto a parte da maternidade e a geriatria os extremos. 

(PARTICIPANTE 01). 

Na imagem relativa ao contraste, encontramos atributos e qualidades que 

guardam entre si uma relação de opostos, expresso pelo comentário da participante 

anterior.  

Esta polaridade se personificou na articulação destas participantes da 

seguinte maneira: lugar onde se deseja entrar, mas que se deseja sair, não ficar; 

situações de risco de morte, mas de esperanças de vida; lugar de muito movimento, 

dinamismo, porém de muito cansaço e cobranças; lugar de crescimento, mas de 

impedimentos; local de nascimento e morte; de adoecimento e cura.  

Nos mapas afetivos, esta linguagem do contraste esteve potencialmente 

reforçada nas participantes (01 e 04). Cinco das participantes da pesquisa, porém, 

referiram sobre a natureza de contraste existente na instituição hospitalar. Essa imagem 

pode ser clarificada pelas seguintes palavras:  
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Eu relaciono hospital com dor, sofrimento, mas ao mesmo tempo eu 

relaciono com cura, mas cura não que seja cura total porque eu trabalho 

mais com melhora de bem-estar, mas como possibilidade de uma vida 

diferente. (PARTICIPANTE 05).     

Um aspecto encontrado do contraste como imagem do ambiente hospitalar 

apontou este como um lugar que suscita diferentes representações, como oportunidades 

e limitações, ratificando o material bibliográfico (FIGUEIREDO, 2005), revelado neste 

comentário da participante (01): “Penso que o hospital é um local onde aprendemos a 

rever nossos valores visto que é um local onde vida e morte acontecem e onde nossas 

fraquezas e potencialidades se revelam.”   

A imagem do contraste aparece de forma metafórica no desenho da 

respondente (01). Esta representou a “roda da fortuna” uma simbolização dos polos 

opostos: “nascer/morrer, adoecimento/cura; esperança/desesperança.”  

Na verdade, este ambiente contrastante mobiliza sentimentos ambivalentes 

nas participantes, de tal forma que se entrelaçam alegrias e tristezas, esperanças e 

medos, pois, sentem-se ao mesmo tempo felizes por prestarem uma assistência e 

serviços em momentos tão difíceis para uma pessoa, mas sentem também pelo 

sofrimento e dor destas pessoas. “Aqui é o lugar de tristezas e alegrias de contrários”, 

ressalta a participante (04). 

Outra relação de contraste surge na metáfora da participante (05), que 

relaciona o hospital a um transporte público no horário de pico. Este está sempre lotado 

com pessoas necessitando entrar para chegar aos seus destinos, mas é lugar de muito 

desconforto onde existe a vontade de sair logo também. Esta caracterização do hospital 

traz uma referência ao desejo de entrar para obter a cura, mas o desejo de sair pelos 

procedimentos dolorosos ou pelo medo de morte.     

Na mesma metáfora do ônibus lotado, outra oposição aparece. Diz respeito 

ao destino que pode ser de vida ou morte. No transporte coletivo, a pessoa escolhe seu 

destino, mas no hospital nem sempre isso é possível, pois o destino pode ser o 

sofrimento e a morte, embora que o desejo seja sempre de cura e vida (participante 05).   

Na metáfora descrita a seguir pela participante (01), quanto ao hospital, está 

expressa sua afetação por esses movimentos contrários:  

Eu compararia a um livro de contas, pois no hospital tenho contato com 

varias historias, varias pessoas (personagens). Existem historias como final 
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triste e com final feliz. Historias de esperança e desespero e que me ensinam 

muitas lições. (PARTICIPANTE 01).     

Portanto, a ideia do hospital como um lugar de vida e morte transitou 

significativamente nas participantes: “é um lugar de muito sofrimento, de morte, mas 

também de cura.” (PARTICIPANTE 05).   

Outra imagem de contraste apontada se relaciona à ação como potência e 

fraqueza, debilidade e vigor como estados emocionais possíveis de evocar nas 

profissionais. 

Uma imagem de contraste revelada foi a do hospital como lugar do 

conhecido e, ao mesmo tempo, do desconhecido. Este lugar é conhecido porque 

comumente pessoas externas usavam como referencia de localização, mas, por outro 

lado, ninguém realmente sabe o que acontece dentro de um hospital, em razão da 

complexidade de sua dinâmica como relatado pela participante (04): “As pessoas 

utilizam o hospital como ponto de referencia, mas no geral ninguém sabe o que 

acontece num hospital por trás desses muros.”   

Uma imagem de contraste que se fez presente é no sentido da grande 

expressividade das instituições hospitalares referenciais na saúde pública do Estado, 

mas simultaneamente a sensação de impedimentos por algumas ações simples ficarem 

sem resolubilidade dificultando a realização do trabalho, como assinala a participante 

(03): “Questões pequenas que interferem em performances bem maiores.” 

Outra imagem de contraste apresentada foi relacionada ao hospital como um 

lugar de muito movimento e dinamismo, trazendo a sensação de vida: o hospital 

“pulsa” (participante 04). Nesta visão positiva do movimento, porém, estava contido 

também o lugar que gerava muito cansaço, cobranças e desgastes de energia, muitas 

vezes pelo quantitativo reduzido do quadro de profissionais em Psicologia, como 

descrito no desabafo a seguir: 

Às vezes eu digo por estagiário a gente não pode ser cobrado por sermos 

poucos demais, porque às vezes você pode passar uma impressão de 

negligencia o hospital tem isso às pessoas, os profissionais reclamam que a 

psicologia não fez isso, não fez aquilo. Mas, esquecem de que são poucos 

profissionais de que não podemos ser punidos por sermos poucos. 
(PARTICIPANTE 04).  

Outra imagem de contraste encontrada permeou entre o lugar do 

hospitaleiro versus o lugar do estranho à menção do hospital com base nas suas origens 
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de hospitalidade, como mencionado na bibliografia (HENNEZEL e LELOUP, 1999). 

Um espaço possuído, entretanto, pelo estranhamento em decorrência da própria conduta 

invasiva e dolorosa de procedimentos médicos e farmacológicos ou de noticias ruins ou 

do morredouro (FOUCAULT, 1979; PITTA, 2003). 

Penso que é um lugar extremamente ambíguo, que ele é hospitaleiro, 

protetivo é o ponto de chegada de encontrar o especialista, mas é um lugar 

muito estranho, muito cheio de acontecimentos que você preferiria não estar, 

não presenciar, não saber, não ouvir aquelas vozes, não participar daqueles 
rituais de cuidado, de acesso venoso, de colocar remédios a gente sente uma 

ansiedade. (PARTICIPANTE 04). 

Por fim, outra imagem de contraste encontrada foi relativa ao ambiente da 

UTI, quando a respondente (02)  retratou sobre os sentimentos que o desenho 

despertava: 

É um ambiente frio quando a gente entra pesado, que tem uma carga 

negativa muito forte, vem muitas vezes à palavra UTI associada à morte (...). 

Misto tanto de angustia pelo estado dos bebes porque é realmente um 

ambiente muito frio, pelo excesso de equipamento, excesso de limpeza, como 

pela dificuldade de contato, mas ao mesmo tempo de outra vida de 

bebezinhos que despertam sentimentos bons também de esperança, 

sentimentos de carinho. (...) e, por estar diante do começo da vida. 

Como referido anteriormente, a imagem do contraste apareceu em cinco 

participantes, mas esta imagem estava sempre correlacionada com outras imagens, a 

saber: sofrimento (insegurança), destruição, agradabilidade e pertencimento. A seguir, 

passaremos a enfocar estas outras imagens encontradas. 

PARTICIPANTE 05 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Desenho: 05 
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Quadro 05: Categorização do participante 05. 

 
Identificação 29 anos, feminino, HM, 1 ano e três meses, estágios relacionados à 

área de hospitalar. 

Estrutura Cognitivo: entrada do hospital, as enfermarias, adulto e infantil e o 
corredor. 

Significado Local de trabalho. Lugar para tratar as doenças, de muita espera, 

procedimentos dolorosos e pouco conforto. 

Qualidade Lugar de desconforto, dor e espera. 

Sentimento Dor, espera, cuidado, paciência, escuta, suporte, alegria, tristeza, 

empatia. 

Metáfora Transporte público em um horário de pico, porque é sempre lotado, é 

desconfortável entrar, mas é necessário, sendo que o transporte leva 

ao lugar escolhido e o hospital pode levar a vários  destinos, inclusive 
à morte. 

Sentido O hospital transporte público é aquele em que o sofrimento está 

presente nos destinos indesejáveis para os pacientes, pois ninguém 
quer entrar, mas é necessário, pode levar à cura, a um bem-estar, ou à 

morte. Um lugar de procedimentos dolorosos e muito desconforto. 

 

Imagem do sofrimento (participante 05) 

A imagem do sofrimento está relacionada à imagem de insegurança nas 

pesquisas desenvolvidas com os mapas afetivos. Nesta imagem surgem sentimentos e 

palavras relativas a algo de imprevisto, inesperado e instável, evocando emoções de 

medo, incertezas e dúvidas. 

A imagem do sofrimento pode ser ilustrada na verbalização a seguir: “(...) e 

tipo assim quando uma criança vai para a cirurgia você sabe que ela pode se sair bem, 

mas você sabe que ela pode morrer mesmo.” (PARTICIPANTE 05). 

Com base nas imagens do sofrimento, percebemos que a participante (05) 

formulava a ideia de qualidades para o ambiente hospitalar quanto a tristezas, 

procedimentos dolorosos, pouco conforto e muita espera (tempo). 

A imagem do sofrimento ligada ao tempo está representada tanto quanto a 

questão de “muita espera” (participante 05) por cirurgias e realização de exames pelos 
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pacientes, como também quanto ao momento da sua morte. No tempo estava contida a 

característica da imprevisibilidade, do indominável, do incontrolável. Nas palavras da 

respondente, temos que: 

No hospital o tempo não é muito do paciente, o único tempo que é do 

paciente é o da morte (referencia ao domínio institucional sobre o paciente). 
O resto não é o tempo dele. O tempo que toma banho não é dele, que toma a 

medicação não é dele, que opera não é dele. Ele pode estar com muita 

resistência a operar, mas se o medico marcar tem que operar, mas a morte 

não tem como apressar não pode e também às vezes a gente (referencia ao 

profissional) não consegue retardar tanto quanto a gente gostaria, né 

(PARTICIPANTE 05). 

A imagem sofrimento ligada ao tempo no sentido de ser incontrolável 

também pudemos perceber que ensejava angústias e incertezas da perspectiva do 

profissional. Como no relato da mesma participante (05), a equipe solicitava que ela 

fosse embora só depois do óbito de uma criança, pois todos da equipe estavam 

preocupados com a reação da mãe. Esta se expressa desta forma: “Então pra isso não dá 

para esperar (referencia a morte). Eu tinha que ir embora e, não dá para acelerar para 

morrer antes da psicóloga ir embora, mas também não dá pra retardar pra eu voltar.”  

Quando abordamos nas considerações teóricas o medo da morte, apontamos 

que uma das relações deste medo compreendia a questão da imprevisibilidade da morte 

como uma condição profundamente assustadora (STEDEFORD, 1986) e, nos 

comentários da participante, deu-se a confirmação deste sofrimento, pois, tanto 

pacientes como profissionais apresentam sofrimentos diante do caráter indominável do 

tempo da morte. 

Outra imagem de sofrimento encontrada foi o sofrimento do outro como 

profundamente mobilizador de dor psíquica para a profissional. O sofrimento do outro 

na imagem da degenerescência do corpo representando a destruição e o esgotamento 

lembrando a nossa mortalidade (ELIAS, 2001), e o medo da dor (STEDEFORD, 1986) 

presente nas considerações teóricas estão refletidos na abordagem da participante a 

seguir:  

(...) mas, eu acho que faz mais efeito em mim, de mobilizar mais sofrimento 

em mim, é o sofrimento do outro mais do que a morte. Porque às vezes o 

paciente está fora de possibilidade terapêutica não está mais tendo como 

melhorar, a dor só aumenta tem que ficar sedado. (PARTICIPANTE 05). 

O ambiente hospitalar numa, representação negativa, vem dos primórdios de 

sua criação uma menção ao sofrimento humano nas suas dores primitivas, as dores 
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corpóreas, uma personificação da degradação e degeneração do corpo, da miséria 

humana e da morte (FOUCAULT, 1979).    

PARTICIPANTE 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho: 02 
 

Quadro 06: Categorização do participante 02  

Identificação 32 anos, feminino, HGCC, 1 ano e três meses,  cursos em Psicologia 

hospitalar. 

Estrutura Cognitivo: área interna, a UTI neonatal. 

Significado É uma unidade de tratamento intensivo neonatal (UTI), local de 
trabalho em que realizo os atendimentos a pais e familiares de bebês. 

Qualidade Hospital de referência para atendimento de gestantes de alto e médio 
riscos e bebês prematuros. 

Sentimento Esperança, maternidade, amor, angústia, medo, superação. 

Metáfora Campo de guerra pela tensão das situações e uma feira pela 
desorganização e falhas na comunicação. 

Sentido Hospital campo de guerra é aquele em que sua destruição perpassa 
uma desorganização, falta de comunicação, que apresenta resistência 

ao novo e de sentimentos tensos de ansiedade por lidar com situações 

de morte, mas de vida e esperança por lidar com bebês. 

 

 
Imagem destruição (participante 02) 

A imagem destruição pode ser entendida com base nos afetos que minam as 

ações de potência dos sujeitos e revelam sentimentos de frustrações, isolamento e 

desvalia.  
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A imagem destruição no ambiente hospitalar ficou correlacionada ao fator 

comunicação e na questão da forma de administrar a instituição.  

A primeira imagem destruição referente ao teor comunicação podemos 

perceber quanto à ausência do diálogo entre profissionais e pacientes, acarretando uma 

demanda psicológica maior do que o Serviço de Psicologia terminava por tentar suprir 

como relata esta participante:  

Às vezes o bebe tem nascido e no outro dia quando eu chego é que eu vou lá. 

Porque é lotado mais o que é que custa ir dar uma noticia, porque tem 

intervalos. Não é falta de tempo não. Qualquer um poderia dar uma noticia 

técnico, médico. (...) quando ela (uma referencia a mãe) vai chegar lá na 

UTI é cheia de angustia, dor, cheia de preocupação. (PARTICIPANTE 02). 

Outra imagem de destruição atrelada ao assunto da comunicação deficiente 

é a imposta pela ordem do discurso médico, que desconsidera a subjetividade nas 

questões de adoecimento (MORETTO, 2001) e, como decorrência, se torna destruidor 

do ponto de vista psíquico expresso no relato da participante (02):  

Não tem a comunicação. Ai você imagina sozinha (referencia a uma 

paciente) que vem do interior preocupada. “Doutor vou morrer? diz que vai 

morrer (o médico) e, saiu.” Então ela chegou na sala de cirurgia toda se 

tremendo.   

Outra imagem da destruição quanto à comunicação pode ser relacionada sob 

o enfoque da própria inserção do psicólogo na equipe. Isto como limites de vínculos, 

afetivos restringindo a convivência entre os profissionais. Quanto à troca de 

informações, negando o caráter multidisciplinar do trabalho em saúde, em ambas as  

situações a marca do isolamento.  

Esta forma de clausura está verbalizada nas palavras a seguir da participante 

(02), numa referência aos profissionais mais antigos na instituição: “as pessoas são 

muito blindadas (referência aos profissionais) as pessoas que eu digo que já estavam lá 

quando eu cheguei são blindadas desconfiadas com o novo.” (PARTICIPANTE 02). 

A metáfora da mesma participante (02) sugere de modo mais acentuado a 

problemática da comunicação, como qualidade de imagem de destruição no hospital. 

Esta comparou o ambiente a um campo de guerra e a uma feira, com a seguinte 

expressão:   

Às vezes eu comparo com uma feira, às vezes eu comparo com um campo de 

guerra. Sabe quando ninguém se entende quando você entra no ambiente 
parece uma desorganização muito barulho muita zuada. Só que a diferença 

entre a feira e um campo de guerra é que a feira você vai comprar é mais 
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leve que um campo de guerra. Tanto um como outro você vê muita zuada 

pessoas correndo, cada um fazendo suas coisas ninguém tem muito tempo de 

ficar conversando não pode ou não quer (PARTICIPANTE 02). 

A segunda imagem destruição que emergiu está vinculada à gestão de 

pessoas que desembocava num clima organizacional opressor e de “desconfiança com o 

novo.”  (PARTICIPANTE 02). Dessa  forma, a respondente comenta que não gosta “do 

autoritarismo, da soberba de alguns profissionais. Há muito cacique para pouco 

índio.” (PARTICIPANTE 02).     

As duas imagens da destruição encontradas confirmam as considerações 

traçadas na bibliografia quando reflete acerca dessa inserção do psicólogo na saúde; 

uma inserção que está em construção gravitando de um modelo exclusivamente 

biomédico para a inclusão da dimensão psicológica ante os processos de adoecimento 

(SEBASTIANI, 2011; CHIATTONE, 2002; ANGERAMI-CAMON, 2002, 2003; 

GIMENES, 2003; ROMANO, 1999; MORETTO, 2001).   

Em síntese, com base nas três primeiras imagens referidas sobre o ambiente 

hospitalar (destruição, sofrimento, e contraste) constatamos a solidão pela qual o 

profissional da Psicologia passa, ao mencionar o seu isolamento na equipe ante as 

informações que não circulam por todos. Revela a solidão que Elias (2001) menciona, o 

não ter significado diante do outro, o fato de ser insignificante e desvalorizado, 

limitando sua atuação e contribuição para o paciente que morre. 

Solidão que aparece no ambiente hospitalar na exclusividade da 

competência do corpo médico como profissional detentor do saber e poder num 

discurso que privilegia a ordem corpórea subvertendo a subjetividade, retirando sua 

importante diante da condição de um adoecimento. Portanto, um discurso que minimiza 

a potência de ação da psicologia. 

Nestas imagens referidas antes, encontramos também a dor e o medo diante 

de um ambiente que revela e retrata a finitude. Lugar que espelha a mortalidade de 

todos, neste ambiente, as psicólogas buscam caminhos de participação, colaborando 

com processos potencialmente dúbios, como vida-morte, cura-saúde, alegrias-tristezas, 

sem deixarem de ser afetadas pela concretude da morte.   

O medo da morte como uma resposta psicológica comum esteve presente no 

discurso das psicólogas e ratificado nos aportes teóricos. Como expresso por Kovács 
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(1992) e Becker (1995), o terror da morrer é universal e atinge todos os seres humanos 

em que a cultura e o desenvolvimento intelectual não implica nenhuma intensidade 

menor na manifestação da emoção do medo. 

  PARTICIPANTE 03 

 Desenho: 03 

 

 

Quadro 07: Categorização do participante 03. 

Identificação 56 anos,   feminino, HM, 22 anos, curso de Tanatologia. 

Estrutura Metafórico: uma escada, algo em crescimento que não está parado. 

Significado Algo em desenvolvimento, porém com alguns impedimentos. 

Qualidade Hospital de representatividade Norte Nordeste e no âmbito nacional 

por trabalhos no Exterior. Proporciona a oportunidade de crescimento 

intelectual. 

Sentimento Crescimento, interação, compromisso, busca de superação esperança 

e solidariedade. 

Metáfora Uma montanha que precisa ser lapidada, algo grande, mas que 

precisa se aprimorar em alguns aspectos. 

Sentido O hospital-montanha é aquele em que a imagem da agradabilidade é 
observada por ser um local de muita representatividade na saúde 

pública do Estado, que rompe as fronteiras estaduais, de oportunidade 

de estudos e pesquisas. A montanha mostra uma comparação com a 
grandiosidade, quanto ao que representa diante dos serviços que 

oferece um lugar de bons vínculos pessoais para a psicóloga. 
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Imagem de agradabilidade (participantes 03) 

A imagem do hospital como agradabilidade estava abalizada na atratividade 

física do local, desenvolvimento de pesquisas e estudos, prestação de serviços à 

comunidade, responsabilidade no atendimento destes, por seu caráter histórico, 

qualidade de vida, grandiosidade e por localização.  

A imagem da agradabilidade esteve presente marcadamente na participante 

(03), mas em alguns momentos esta imagem apareceu nos comentários de outras 

participantes (01, 04, 06). 

A imagem da agradabilidade vinculada às características físicas relativas a 

higiene, ventilação, iluminação, conjunto arquitetônico de beleza e condições estruturais 

de salas adequadas a atendimentos para os serviços de Psicologia fez-se presente na 

seguinte afirmação: “hospital limpo aqui têm janelas de vidro para entrar luz, ver lá 

fora e é muito bom, né. Tem uma recepção colorida (...). Eu gosto da minha sala.”  

(PARTICIPANTE 04). 

Esta questão da atratividade esteve confirmada na bibliografia, no sentido da 

importância dos estudos das condições físicas, e o conjunto arquitetônico como fator 

representativo para o bem-estar dos utilizadores de um ambiente hospitalar 

(FIGUEIREDO, 2005; JUAN, 1998). 

Outra imagem da agradabilidade estava vinculada à esfera social na 

prestação de serviços à comunidade quanto à resolução de problemas ratificada na 

bibliografia (JUAN, 1998), como também pela instituição ter reconhecimento no âmbito 

nacional e internacional: “É uma instituição de renome até internacional que dá uma 

solução significativa à missão defendida.” (PARTICIPANTE 03). 

Outra imagem relacionada à agradabilidade encontrada foi quanto à 

localização no sentido de proximidade da residência da profissional, uma condição de 

praticidade e conforto e, quanto à parte histórica da cidade, “eu gosto da localização do 

hospital, pois é perto da minha casa e localiza-se no centro histórico de Fortaleza.” 

(PARTICIPANTE 01). 
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Uma imagem agradabilidade achada retrata o caráter histórico da instituição, 

um motivo de admiração para a respondente, pois o hospital tinha “uma história para a 

cidade de Fortaleza.” (PARTICIPANTE 01).  

Outra imagem agradabilidade estava associada ao hospital como algo 

grandioso, expressa por meio da linguagem metafórica em que a instituição foi 

comparada a uma “cidade” (PARTICIPANTE 04) e a uma “montanha” 

(PARTICIPANTE 03). 

 Na metáfora do hospital como uma cidade (participante 04) está a imagem 

de agradabilidade, pelo seu  contexto dinâmico de alta complexidade quanto a sua 

infraestrutura, pois este “tem tudo que uma cidade tem agua, luz, esgoto”, portanto, 

tornando-se desta forma um conjunto totalitário pluridiversificado.  

Na metáfora do hospital imagem agradabilidade expresso pela simbologia 

da montanha, a participante (03) fez uma inferência à organização hospitalar como algo 

grande e, em crescimento, “impossível de não ser notado” com “grande visibilidade”, 

embora a respondente tenha também feito uma ressalva de que era “uma montanha que 

precisava ser lapidada.”  Esteva, porém,  impressa no decorrer de sua fala a questão do 

hospital “romper as fronteiras estaduais.”  

Este pensamento da grandiosidade que perpassa nas duas metáforas 

mencionadas antes, quanto às instituições hospitalares, tem sua representação calcada 

nas bases teóricas deste estudo. Isto porque, no ambiente hospitalar, submerge a 

dimensão cultural, física, organizacional, social e simbólica em que estas dimensões se 

relacionam, condicionando a gestão organizacional, o universo social e o clima 

terapêutico (FIGUEIREDO, 2005), e certificado pelos sujeitos da pesquisa. 

A metáfora comparando o hospital a uma cidade, vinculando à imagem da 

agradabilidade, fez menção também à questão das redes sociais existentes na 

organização hospitalar, “impressionante como as pessoas formam rede. Todos estamos 

no mesmo barco.” (PARTICIPANTE 04). 

Estes aspectos das redes sociais estiveram enfatizados também pelo desenho 

produzido por esta participante (04), destacando a comunicação e a vinculação afetiva 

existente nesta convivência. Isto como outra imagem de agradabilidade, ratificando a 
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fundamentação teórica quanto à importância da afetividade (GIULIANI, 2004; 

SAWAIA, 2004; BOMFIM, 2010).  

A imagem de agradabilidade esteve presente também na admiração no 

estado de responsabilidade que a instituição dirigia aos pacientes: “diria que é um 

hospital bastante responsável pelo paciente e consegue vê suas necessidades”, conclui 

a respondente (06), ao emitir sua opinião sobre o hospital.   

Outra imagem agradabilidade está acoplada à ideia de que o hospital produz 

qualidade de vida, tanto no sentido de crescimento pessoal “ninguém sai daqui igual ao 

que entrou” (participante 03) como no referente ao fato de cumprir com uma 

funcionalidade, pois é uma organização que “devolve vidas”, expresso pela mesma 

respondente. Em suas palavras, comenta a respondente:  

Essa é oportunidade de você ter uma vida melhor isso é uma qualidade de 

vida que muitas vezes a pessoa não tinha, respeito próprio, ele tem a 

oportunidade de ter um cuidado consigo próprio muito mais refinado, uma 

auto-estima muito mais trabalhada, e isso é uma qualidade de vida que 

muitas vezes a pessoa não tinha.(...].  

A imagem de agradabilidade apareceu correlacionada à questão do 

conhecimento manifesto no prazer pelo saber que surge pela oportunidade de 

desenvolvimentos de pesquisas, o aprendizado adquirido em decorrência das 

investigações e das experiências, o crescimento no desempenho de suas funções e, 

ainda, pelo encanto em si de estudar. Como comenta a mesma participante (03): “só 

não aprende aqui quem não quiser.” 

O texto anterior estava evidenciado nos apontamentos teóricos, ao respaldar 

o hospital como fonte de conhecimento teórico e prático, além de possibilidade de 

crescimento pessoal, desembocando na pluralidade de saberes existentes desde o 

momento em que se encontram no cenário várias linguagens multidisciplinares (PITTA, 

2003; DIMENSTEIN, 1998, 2000).  

Por fim, a imagem da agradabilidade foi mencionada quanto ao ambiente da 

UTI, contrariamente à respondente (02), que representou a UTI pela imagem do 

contraste. A respondente (03) fez o seguinte comentário deste ambiente: “(...) eu vejo 

que a UTI devolve vida devolvendo qualidade de vida.”  
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PARTICIPANTE 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenho: 06  

 
Quadro 08: Categorização do participante 06.  

Identificação 43 anos, feminino, HSJ, 1 ano e três meses, duas especializações em Psicologia 

Hospitalar.   

Estrutura Cognitivo: enfermarias 

Significado Compaixão pelo outro. 

Qualidade Hospital é bastante responsável pelo paciente, mas tem uma estrutura física 

pequena. 

Sentimento Cuidado, assistência, afetividade, compromisso, alegria. 

Metáfora Igreja, porque as pessoas vão em busca de ajuda, de alguém que cuide delas. 

Sentido O hospital-igreja está presente na imagem de pertencimento local, que tem muita 

responsabilidade e compaixão pelo paciente, de afeto, pois eles chegam muito 

fragilizados ao lugar de ajuda física e também de acolhimento psicológico e 

espiritual.  

 
Imagem de pertencimento (participantes 06) 

A imagem do pertencimento surgiu como implicação e envolvimento das 

participantes com o seu trabalho em si, com o local do trabalho e com vínculos afetivos 

estabelecidos, coexistindo sentimentos de orgulho, admiração, confiança e amor. 
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A imagem do pertencimento esteve presente, marcadamente na participante 

(06), mas em alguns momentos esta imagem apareceu de maneira significativa nos 

comentários de outras participantes (01, 03, 04, 05). 

A primeira imagem de pertencimento como atributo ou qualidade do 

hospital apareceu como ligação e, implicação com o trabalho nítido, na expressão “eu 

gosto do meu trabalho.” (PARTICIPANTE 03). Podemos perceber que havia nesta 

imagem de pertencimento dois movimentos, a conhecer: uma relação de prazer com a 

tarefa a ser desempenhada; e/ou uma implicação quanto ao ato de cuidar.  

O cuidado como categoria anteriormente descrita esteve também 

relacionado à imagem de pertencimento quanto à relação com o trabalho. Mediante o 

“cuidado, porque o mais importante é mesmo o cuidado.” (PARTICIPANTE  05) 

ocorre um ato de significância da atividade em Psicologia, em que o profissional passa a 

pertencer a este universo hospitalar.  

Como descrito na produção textual bibliográfica, o cuidado por meio da 

escuta psicológica difere do discurso médico (MORETTO, 2001) e estava ratificado nas 

palavras de uma respondente: “eles chegam totalmente frágeis, totalmente debilitados, 

precisando mesmo de cuidados, né, totalmente precisando de cuidados.” 

(PARTICIPANTE 06).  

Outra imagem de pertencimento ligada ao hospital é relativa à afetividade e 

ao cuidado, quanto ao acolhimento aos pacientes, como comenta a participante (06), ao 

relatar do significado do seu desenho: “receber os pacientes e acolhe-los da melhor 

maneira possível, de forma afetuosa, pois eles chegam fragilizados”; e reforça a ideia 

dos afetos, ao descrever os sentimentos que o desenho lhe despertava, referindo-se à 

“compaixão pelo outro.”  

A segunda imagem de pertencimento estava arrolada ao local do trabalho. 

Quanto ao sentimento de orgulho por pertencer a algo grandioso, como nas metáforas da 

“montanha” (PARTICIPANTE 03) e da “cidade” (PARTICIPANTE 03) e quanto à 

ordem do hospital ser desconhecido para a maioria das pessoas: “ninguém sabe 

realmente o que acontece no hospital.” (PARTICIPANTE 04). 

Outra imagem do pertencimento associada ao local de trabalho apareceu 

pela sua representatividade na comunidade, como também como referência Norte e 
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Nordeste, e extensão nacional e internacional, conforme expresso nas palavras da 

participante (05): “é uma instituição que rompe as fronteiras estaduais.” 

A condição de ser uma instituição histórica, bem como de estar localizada 

no centro histórico de Fortaleza, podemos vincular à imagem de pertencimento, 

revelada na verbalização a seguir: “por ser um hospital antigo, tem uma bela história” 

(PARTICIPANTE 01), uma fala movida por orgulho e admiração.  

Na verdade, os sentimentos de orgulho, admiração e alegria estiveram 

presentes na imagem de pertencimento, por ser, na maioria das citações das 

respondentes, uma instituição de referência para determinados tipos de patologias. Isso 

aparecia vinculado ao local de trabalho: “assim, é o meu cantinho de trabalho.” 

(PARTICIPANTE 04). 

Outra imagem de pertencimento surgiu em relação aos vínculos afetivos 

estabelecidos pelas profissionais no ambiente de trabalho. Nestas relações de afetos a 

existência de sentimentos de amor, compaixão e solidariedade por amizades 

constituídas e que produziam a sensação de pertença  “é o meu local de trabalho é o 

local onde eu fiz amigos onde eu compartilho muita coisa com as amigas torço pela 

conquista das amigas. Então eu tenho sentimento de alegria também, né.” 

(PARTICIPANTE 05). 

Nas duas últimas imagens mencionadas, agradabilidade e pertencimento 

identificamos que, mesmo o ambiente hospitalar sendo detentor de solidão, dor, medo,  

este pode ser também o lugar do acolhimento e do cuidado. É possível se inter-

relacionar com este lugar por meio de uma vinculação afetiva que conduz a uma ação-

participação. Ante a uma ordem médica que se ocupa das funções biológicas, o discurso 

da subjetividade aos poucos abre um discreto caminho na constituição do campo da 

saúde.    

 

5.2  Integrando a Construção dos Mapas Afetivos e as Categorias  

Temáticas  

 

Apresentaremos  a discussão dos dados por meio da análise de conteúdo das 

respostas encontradas com base nas entrevistas. Estes dados são agrupados em três 
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categorias temáticas, a saber: morte, cuidado terapêutico e hospital. Frisamos que a 

categoria temática hospital foi privilegiada na apresentação dos mapas afetivos. 

Passaremos, assim, para as duas categorias restantes: morte e cuidado terapêutico.  

De acordo com o abordado na parte teórica deste trabalho, a morte está 

incorporada na dinâmica hospitalar desde suas origens históricas (HENNEZEL; 

LELOUP, 1999), e este fato se individualiza na dinâmica psíquica de cada profissional 

(KOVÁCS, 1992, 2003; CASSORLA, 1991, 2002). 

Ao refletir sobre a percepção que o psicólogo tem sobre a morte no 

ambiente do hospital, trazendo a singularidade para este fenômeno, evidenciamos os 

sentidos e significados atribuídos ao processo (VYGOTSKY, 1991, 1999).  

Desta forma, a morte foi percebida por parte dos profissionais como 

contingência natural da vida, como expressa a participante (03): “hoje eu vejo a morte 

como uma consequência natural da vida, né?”  

A visão da morte como um processo natural da vida é um aspecto comum 

na maioria dos autores que referenciaram este estudo, como Cassorla (1991, 2002), 

Kübler-Ross (1969), Kovács (1992), Ariès ( 2003), somente para citar alguns nomes.  

Simultaneamente a esta compreensão da morte como parte integrante da 

vida (PAZIN-FILHO, 2005), ela traz outra característica descrita pelas participantes, a 

saber: a morte é desconhecida. Este entendimento esteve sintetizado na expressão da 

participante 05, quando afirmou: “porque a morte é desconhecida, tem muita dúvida eu 

acho.” 

Portanto, identificamos algo exposto na bibliografia por Giacoia Júnior 

(2005), quanto à expressão simbólica da morte nas culturas, tanto ocidental como 

oriental, que reflete sua natureza desconhecida, agregada a um caráter obscuro e 

misterioso. 

Outra ideia percebida foi da representação da morte como transição de uma 

vida para outra, como um ponto comum em todas as culturas (GIACOIA JÚNIOR, 

2005) ressaltado na verbalização da participante (01)  na seguinte observação desta: “a 

morte pode ser um renascimento.”  
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Outra forma apreendida da morte foi desta como oportunidade de 

aprendizagem para os pacientes, familiares e como crescimento pessoal para o 

profissional (KOVÁCS 1992, 2003) expresso no comentário a seguir:  

Então eu acho que a morte pode ser um momento de possibilidade pra quem 

fica e por paciente, porque quando ele percebe que a morte está chegando 

ele consegue fazer um fechamento das questões que ele deixou abertas, né. 

Às vezes, quando é um adulto ele dá um sentido para as coisas que não tinha 

dado antes, realizar algum desejo que estava há muito tempo esquecido e 
morrer diferente do que viveu. (...) Mas, eu sei da possibilidade que a gente 

tem também de elaborar às vezes permite um caminho na nossa vida 

diferente. (PARTICIPANTE 05). 

A condição da morte como expressivo crescimento pessoal está 

discriminada nos aportes de Kübler-Ross (1969). Com base nas suas experiências com 

pacientes terminais, essa pesquisadora abordou as profundas transformações que se 

desenlaçam no processo de morte, experiências estas ratificadas pelos respondentes da 

pesquisa. 

Portanto, com origem na experiência com pacientes terminais, o profissional 

pode contemplar e viver a vida de uma forma diferente de antes. Isto, tanto quanto 

busca de um sentido para a vida, como oportunidade de crescimento pessoal e como 

valorização dos vínculos afetivos significativos (KOVÁCS, 1992). De modo muito 

enfático, esta vivência de desenvolvimento pessoal apareceu na explanação da 

participante a seguir:  

Eu aprendi a lidar melhor com a vida, a viver melhor, a você não se 
aborrecer por qualquer coisa. Você tem que levar a vida da melhor forma 

possível. Desde que eu entrei aqui eu já aprendi tanta coisa que eu não faço 

mais. Eu não preciso mais perder meu tempo com bobagens porque tem 

gente lutando para viver a cada dia. Então eu acho que eu aprendi a viver 

melhor, a ser uma pessoa melhor. (PARTICIPANTE 06).    

Desta forma, o trabalho com pessoas que estão morrendo reflete em 

desenvolvimento pessoal para a própria participante uma condição confirmada na 

literatura apresentada (CASSORLA, 1991, 2002; KÜBLER-ROSS, 1969; KOVÁCS, 

1992).  

Outra percepção da morte está relacionada a algo que não é normal, 

implicando um caráter contrário  ao que afirma desta como um processo natural da vida. 

Esta ausência de normalidade ou não naturalidade esteve presente, notadamente, quando 

conteúdos psíquicos das participantes se entrelaçavam com os da vida do paciente.  
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Este aspecto foi abordado na parte teórica, ao refletimos sobre o psicólogo 

como uma pessoa marcada pelas suas fantasias relacionadas à morte (MORAES, 2003; 

CASSORLA, 2002; KOVÁCS, 1992). 

Desta forma, esta não normalidade da morte apareceu particularmente nas 

seguintes situações. 

a) Quando a morte se particularizava para aquele profissional desde um 

vinculo afetivo maior com os seus pacientes: 

Eu tomo aquele choque. Eu não vou dizer para você que é normal. Eu já 

entrei na sala de parada daqueles pacientes que tinham o vinculo bom 

mesmo, de ajuda-lo na superação de problemas, de vê-lo caminhando, na 

vida atuando. (...) E ele entrou em crise braba. (...) Num quadro tão critico 

que aquilo nunca saiu da minha mente era assim aquele sofrimento. Eu acho 
que estava nos momentos finais o corpo todo se movia por conta do aparelho 

que estava ligado nele, aquela expressão de rosto muito diferente daquela 

que eu costumava ver, eu me toco (faz o gesto físico de se tocar e se 

arrepiar). Ai, eu cheguei e olhei para aquela cena e eu não aguentei e sai 

(...) (PARTICIPANTE 03). 

Então você vê uma criança chega aqui cheia de vida. Você  quer bem lhe 

abraça e depois ela começa a não ter progresso e você vê aquele olhar de 

angustia dos pais (...) (PARTICIPANTE 04). 

b) Outra condição de não naturalidade da morte encontra-se quando estes 

profissionais associavam a vivência do paciente moribundo com alguma possibilidade 

de experiência na sua vida particular: 

Ai eu fico logo me lembrando se fosse eu quando eu tinha filho pequeno, eu 

transfiro. Puxa! E se fosse um neto meu tu tá me 

entendendo?(PARTICIPANTE  03). 

(...) que nós não queremos perder nenhuma de nossas crianças e nós estamos 

lidando com mães que estão perdendo e assim é muito impactante mesmo 

porque mesmo a gente trabalhando, mas a gente não consegue ficar imune 

desse processo. (PARTICIPANTE 04). 

Esta condição de não naturalidade da morte se fez presente de forma 

enfática, mais especialmente quando a morte estava referida à criança, seja este 

profissional responsável no seu trabalho por Pediatria como no comentário anterior da 

participante (04) ou por adultos, como no primeiro comentário da participante (03).  

A morte da criança foi notada e apontada como condição violável e de 

profunda agressão à vida, de uma dor psíquica inefável para as mães e familiares 

(VALLE, 2003; BROMBERG, 2003), causadora de alguma afetação nas respondentes.  
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A não naturalidade da morte na criança pode ser apreendida pelas 

respondentes mediante três perspectivas diferentes de estranhamento, a saber: família, 

ciclo vital do desenvolvimento e hospital.   

A primeira noção identificada de estranhamento da morte em crianças foi 

sob a perspectiva da dor da mãe, pois não há palavra para denominar a perda do filho. 

Isso nesta clarificado no comentário a seguir: 

[...] porque uma mãe que perde um filho é uma dor inominável. Porque uma 

mulher que perde um marido é viúva. Quem perde um pai é órfão. Quem 
perde um filho não tem nem nome para isso. É inominável tamanha é a dor. 

[...] eu confesso que logo no pós-morte imediato é difícil atender porque é 

muita dor mesmo. (PARTICIPANTE 05). 

A segunda noção de violência e estranhamento quanto à morte na infância 

esteva relacionada ao ciclo vital; uma referência ao fato de ser mais possível de se 

“estar preparada para perder as gerações anteriores,” como observou a participante 

(04). Então, a morte é mais bizarra quando as gerações mais jovens são acometidas de 

doenças tão graves, sucumbindo suas vidas.  

Relacionar criança à vida foi verbalizado pela participante (02), ao comentar 

ser menos sofrido e mais esperançoso o atendimento às crianças, pois, “mesmo nos 

casos muito graves é um trabalho para a vida então querendo ou não dá aquele pouco 

de esperança.”  

O lado estranho da morte na criança foi relatado na abordagem teórica 

(VALLE, 2003; BROMBERG, 2003) e encontrou-se confirmada nas verbalizações das 

respondentes.  

A morte da criança fere todos os princípios naturais das leis da existência, 

porque representa a interrupção da continuidade da vida no seu ato inicial. Para os pais 

significa momentos de alarmante desespero e angústia, pois o filho quer dizer o 

prolongamento da vida (VALLE, 2003).  

Como dor psíquica, a morte da criança e do adolescente remonta aos pais 

um evocar as vulnerabilidades relacionadas à perda, ao abandono, à culpa, a um 

momento de fragilidade emocional e à aproximação da própria morte (BROMBERG, 

2003). 
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A terceira noção de estranhamento da morte em gerações mais jovens 

encontrada diz respeito ao trabalho no hospital. Portanto, a morte da criança foi acenada 

também como não natural e absurda: “Morte de criança é assim uma morte absurda 

(...). Então, assim eu não acho a morte de criança uma coisa natural por trabalhar num 

hospital. Eu não acho.” (PARTICIPANTE 04). 

A morte da criança como uma agressão à vida retrata os comentários de 

Ariès (2003) sobre a sociedade contemporânea, que busca proteger e poupar a infância 

de situações de morbidade. Enquanto na Idade Média, era um fato comum, a todos na 

contemporaneidade a morte é excluída do cenário social e circunscrita ao hospital. 

(PITTA, 2003; ARIÈS, 2003; ELIAS, 2001). A participante (04) exclama: “Puxa! mas, 

uma criança pode morrer, pode. Isso pode acontecer? Pode. Nunca imaginei que isso 

pudesse acontecer, mas isso acontece.”  

Como expressa Morin (1997), a morte é um fato abominável, pois esta se 

torna inconfessável, insensata e impensada, mesmo que esse autor não esteja fazendo 

uma inferência só à morte na infância, mas à morte. Como comentado de maneira 

enfática na verbalização da participante (05), “Então os três primeiros pacientes que eu 

atendi morreram, os três primeiros eu lembro que foram seguidos morreram. Ai eu 

fiquei muito impactada.” 

A morte tem esta característica de causar impacto emocional revelado pelos 

sujeitos entrevistados e, pode ser resumida na verbalização da participante (03) “a gente 

se baqueia um pouco é logico, nós somos seres humanos, né? Eu tomo aquele choque.”    

A morte da criança e do adolescente, entretanto, sugere, tanto nos aportes 

teóricos apresentados (VALLE, 2003; BROMBERG, 2003), como na expressão das 

participantes, um fenômeno que impacta de maneira diferente em relação à morte do 

adulto.  Vale frisar na verdade, que está referência à morte nas fases iniciais da vida foi 

um ponto bastante ressaltado pelas participantes mais do que a morte em si como fator 

de sofrimento e impacto. 

O lado abominável da morte contradiz a crença que a sociedade moderna faz 

da eterna felicidade, buscando expulsar a morte do viver cotidiano com base na 

colaboração da Ciência (PAZIN-FILHO, 2005). E a morte da criança traz, de forma 
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escandalosamente nítida, o desvelar desta fantasia, como ficou evidenciado nas 

observações das participantes e na fundamentação teórica. 

A Ciência prega o mito da organização e funcionamento ideal do corpo, 

uma fantasia da morte domesticável dentro do campo da Ciência, como retratado na 

bibliografia (LE BRETON, 2009) e sancionado pela participante (04) que assinala “as 

crianças não estão nesse contexto ideal que a gente faz delas, elas realmente são 

acometidas.”  

No imaginário social, transparece a visão do culto a um corpo que pode ser 

refeito  a visão esta fomentada pelo sistema capitalista que produz uma maquiagem 

sobre vida como a “fotografia da felicidade eterna”. Isto imerge na cultura e história, 

aparecendo na singularidade das profissionais.   

Desta forma, a morte na criança quebra a condição perfeita e ideal, portanto, 

traz a necessidade de fazer outro aprendizado, como observa a psicóloga (04) “eu 

aprendi a entender que, porque antes de trabalhar aqui eu demorei a entender, a cair à 

ficha, de que a criança também adoece gravemente.”   

Mesmo com a morte da criança, porém, como um “absurdo” perante o ciclo 

natural da existência humana, as profissionais que lidavam no cotidiano com crianças e 

adolescentes relataram preferência por ser assim, pois, segundo comentavam, a criança 

por sua espontaneidade tornava tudo mais possível de ser enfrentado.  

Assim, a percepção que se tem da criança reflete no entendimento que se 

guarda da morte para as respondentes que trabalhavam com as crianças e adolescentes. 

Este fato foi encontrado nas três participantes, expresso nos seguintes comentários: 

Assim, a criança é mais espontânea em tudo ela é leve em tudo até no 

morrer. Eu acho o hospital de adulto mais mórbido, mais cheio de peso. Eu 

acho que a criança é mais livre a morte para ela dói muito mais como 

separação às vezes, como sofrimento físico, mas a criança às vezes é tão 

pura nesse momento ela consegue fazer despedidas, consegue pedir coisas, 

dizer coisas sabe? Eu acho que isso muda o acesso de quem trabalha com 

isso, né. Enquanto que pra muita gente que diria “Deus me livre de 

trabalhar com crianças” eu acho o oposto, eu pra mim eles são bem mais 

espontâneos, né. (PARTICIPANTE 04). 

Eu trabalho na pediatria eu prefiro trabalhar na pediatria por mais que a 

dor da mãe quando perde um filho é muito desesperadora né, desestrutura 

até a equipe. (PARTICIPANTE 05). 
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Eu acho que eu não me sentiria bem em trabalhar com a UTI adulta. Eu 

acho um clima mais pesado, porque é assim mesmo nos casos em que a 

criança está muito grave é um trabalho para a vida. Então, querendo ou não 

dá aquele pouco de esperança. (PARTICIPANTE 02).    

Enquanto, para os sujeitos (02, 04 e 05), o processo de acompanhar 

pacientes em estados terminais era menos doloroso em crianças e adolescentes, para a 

participante (03), o efeito da morte na infância era significativamente doloroso. Esta 

comentou quanto ao acompanhamento de crianças na Pediatria: “o sofrimento era bem 

maior do que no com adulto.”  

Esta psicóloga (03) inclusive confirmou a fala de outra participante (04), 

abordando as diferenças, e mesmo rejeições, entre acompanhamentos de processos de 

morte entre pacientes adultos e crianças, reforçando o seu desconforto nestes 

atendimentos à infância e à adolescência:   

Eu já ouvi outros depoimentos de outros profissionais, da psicologia e até de 

estagiários também de ser difícil. Não dá para mim, pelo menos agora não. É 

preciso muito crescimento para lidar com isso pelo menos de uma maneira 

menos sofrida, né? 

Outra percepção da morte identificada foi desta como sofrimento doloroso 

(STEDEFORD, 1986) e ratificado nas respondentes a seguir. Quanto ao sofrimento do 

paciente fora da possibilidade terapêutica, esta condição revelou-se de maneira mais 

ameaçadora do ponto de vista de uma dor psíquica.  

Mas, eu acho que faz mais efeito em mim, de mobilizar mais sofrimento em 

mim, é o sofrimento do outro mais do que a morte. Porque às vezes o 
paciente está fora de possibilidade terapêutica não está mais tendo como 

melhorar a dor só aumenta tem que ficar sedado. (PARTICIPANTE 05). 

O comentário desta psicóloga confirma aspectos apontados no referencial 

teórico quando explanada a ideia de que, para algumas pessoas, o que demanda mais 

sofrimento não é a morte propriamente dita, mas os feitos secundários do processo de 

adoecimento e terminalidade (WEISMAN, 1972 apud KOVÁCS, 1992).  

Nos apontamentos teóricos, o medo foi apresentado como uma emoção 

iminentemente presente no processo de morte (KOVÁCS, 1992; STEDEFORD, 1986; 

BECKER, 1995). Estando entrelaçada à percepção de morte, estas informações foram 

confirmadas na respondente: “(...) quando eu decidi vir para um hospital clinico eu 

pensei duas coisas foi daquilo que nós estamos expostas, a infecção hospitalar. Mas, 
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também da morte do paciente que eu iria perde mais, mais do que lá no hospital 

mental.” (PARTICIPANTE 03). 

O cuidado terapêutico foi outra categoria encontrada neste estudo relativo à 

morte no contexto do hospital.  

Para as psicólogas quanto ao cuidado terapêutico, podemos inferir, como 

apresentado no referencial bibliográfico, que estas estão envoltas em demandas 

psíquicas, fazendo-as participantes ativas, tanto pelo entrelaçar de mecanismos 

objetivos como subjetivos do processo do morrer dos seus pacientes (CASSORLA, 

2002; VYGOTSKY, 1991, 1999).  

Podemos identificar quanto aos mecanismos objetivos, como a questão da 

subjetividade não ser foco no adoecimento, de tal forma que esta visão de saúde implica 

prejuízos concretos na ação do cuidado, pois limita a atuação do psicólogo e mina sua 

importância dentro da equipe. 

Nos mecanismos subjetivos, encontramos a vivência singular do psicólogo, 

que particulariza a morte de acordo com suas experiências, mas tendo em comum o 

medo da dor e do sofrimento entre as participantes. É a lembrança de que, diante da 

mortalidade do outro se encontra a finitude de todos, como afirma Elias (2001).   

Percebemos, ainda que as psicólogas particularizam suas experiências do 

cuidado terapêutico quanto ao processo da morte, conforme as novas exigências da 

sociedade (ARIÈS, 2003; ELIAS, 2001), pois a morte está incluída nas práticas médicas 

e cientificas como um evento para ser subjugado ou pelo menos adiado, fato que reflete 

na atuação da prática em Psicologia.  

As exigências sociais que respaldam o profissional da saúde, tanto no saber 

como no poder (PITTA, 2003), como responsável supremo no cuidado do paciente, 

foram relatados pela participante (04), com as seguintes palavras: “Ai quando eu entrei 

todo mundo saiu, porque achava a psicologia entrou então vai dar conta e todo mundo 

saiu até a mãe dela.”    

Portanto, o cuidado terapêutico apareceu na investigação como uma 

necessidade de encontrar meios de suporte psicológico para lidar com fatores altamente 

ansiogênicos aos quais os técnicos (MORAES, 2003) estavam sujeitos ou como 
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intervenção terapêutica diante dos pacientes e familiares (KOVÁCS, 1992; KÜBLER-

ROSS, 1969), como forma de facilitação de seus trabalhos. 

Sendo assim, o cuidado terapêutico no processo de morte será analisado 

fundamento por duas práticas, a saber: o cuidado com o outro (pacientes e familiares) 

quanto à intervenção terapêutica, e o cuidado terapêutico disposto para a respondente 

enquanto suporte psicológico.  

Na intervenção de cuidado terapêutico perante a morte de pacientes e 

atendimento aos familiares encontramos comentários que confirmam a explanação 

realizada no referencial teórico. Desde a escuta psicológica (MORETTO, 2001) até o 

singelo momento de proporcionar alívio e catarse para a angústia e o medo (KOVÁCS, 

1992), são contribuições destas psicólogas neste momento de elaboração psíquica diante 

da finitude. 

Em alguns momentos, a intervenção terapêutica de cuidado apareceu no 

simples ato de estar junto do paciente morrendo, como expresso pela participante (04): 

E ela começou a morrer segurando na minha mão (...). Quando  eu cheguei 

ela começou a morrer (...). Ai eu fiquei mesmo com ela e eu fui entrando em 

contato com a morte de uma maneira muito real mesmo, a mãozinha dela foi 

esfriando, todos os movimentos foram parando. Quando parou tudo (...) 

”Meu Deus eu fico com ela mais um pouco ou largo ela nessa situação?” Ai 

eu fiquei com ela mais um pouco. 

O simplesmente “estar-junto” subverte a lógica hospitalar do isolamento no 

qual as pessoas hoje são confinadas no seu processo de morte, indo ao encontro da 

“politica” da morte silenciosa, e propicia a solidão como referido na bibliografia 

(ELIAS, 2001). Esta subversão quebra ainda a ausência de intimidade e humanidade, 

existente na prática hospitalar (HENNEZEL e LELOUP, 1999) ou a condição da morte 

interdita dos tempos modernos (ARIÈS, 2003).  

O “estar presente” no acompanhamento do paciente em terminalidade 

descontrói a “conspiração do silêncio”, mencionada por Kübler-Ross (1969). Altera o 

discurso médico no sentido de possibilitar a escuta psicológica diferenciada, citado por 

Moretto (2001), trazendo uma possibilidade de abrandamento da angústia.   

Moretto (2001) garante que este é o diferencial do papel do psicólogo no 

hospital- dar voz à subjetividade que, por necessidade da ordem médica, fundamentada 

na relação médico-doente, exclui as posições subjetivas de um e outro.  
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Na relação médico-paciente, impera o distanciamento entre ambas as partes, 

pois impressas no discurso médico estão condições operativas que, na prática, retornam, 

tendo em vista que negar a subjetivação é uma proposta da dimensão do imaginário; na 

práxis, não se sustenta essa posição.  

Sabemos que a angústia advém da falta de significantes (MORETTO, 2001) 

e de significado diante do outro que em vida se distancia daquele que morre (ELIAS, 

2001). É a solidão, a negação do ser, que morre no isolamento das UTIs. O psicólogo, 

assim,  pode se tornar o porta-voz dos anseios do paciente e intérprete flexível das 

normas institucionais (ROMANO, 1999).  

Identificamos, entretanto, o fato de que, numa instituição hospitalar, cuidado 

é uma máxima por excelência que permeia todas as demais categorias técnicas. Cultural 

e historicamente podemos nos reportar a um ambiente de predomínio da Ciência 

Médica. Assim, o discurso médico, não somente, predomina como determina a atuação 

das demais profissões.   

A demanda do hospital é da ordem do acalmar, eliminar as angústias, os 

sintomas, a doença, convencer os pacientes de alguma coisa que ainda não se conseguiu, 

de socorrer àquele, qualquer que seja ele, que esteja fragilizado. Sabemos, entretanto, 

que a intervenção psicológica difere fundamentalmente da intervenção médica, pois no 

foco está a subjetividade do paciente, e não a doença em si. 

A escuta diferenciada abre o espaço para a singularidade do sujeito que 

pode inclusive optar pela interrupção do tratamento e, consequentemente, da vida, uma 

escolha diametralmente oposta à luta dos médicos por salvar vidas. Isto é, o discurso 

médico fixa determinadas condições operativas que na prática podem se opor ao 

atendimento psicológico, um ponto que pode ensejar discordâncias e ao mesmo tempo 

ser deveras delicado na atuação do profissional da Psicologia.  

Na pesquisa, pudemos identificar nas participantes o fato de que seus 

trabalhos circulavam ao redor do campo médico, ora comungando ora divergindo, mas 

sendo em alguns momentos recalcado as condutas da Psicologia por uma necessidade 

da ordem médica. 

Outra natureza de cuidado terapêutico relatado pelas respondentes como 

importante, perante o enfrentamento da morte, foi da necessidade de suporte psicológico 



133 
 

para com elas mesmas, o que pode ser resumido da seguinte maneira pela participante 

(02):   

A terapia é importante mesmo no sentido de estar fazendo uma auto-

avaliação mesmo a gente está trabalhando conflitos é um ponto. Mas existem 

outros a trabalhar a espiritualidade é um ponto, a atividade física é outro. 

(...) Hobbies, atividade de lazer, um livro que não seja só da psicologia,  um 

filme,  a conversa com os amigos que vai possibilitando não ficar só naquele 

foco, ir circulando em outros ambientes. E, vai dando uma renovada na 

energia. 

O comentário anterior possibilita a confirmação ante dois aspectos 

ressaltados no corpo teórico (CASSORLA, 2002; HENNEZEL e LELOUP, 1999), 

aspectos estes que de alguma maneira estão entrelaçados aos processos de vida e morte 

como forma de cuidado terapêutico, a saber: a psicoterapia e as crenças religiosas.  

As participantes, ao lidarem com processos de morte, terminam inseridas 

num ambiente psiquicamente insalubre (PITTA, 2003), alvo das identificações 

projetivas e da introjeção de aspectos altamente perturbadores (CASSORLA, 2002).  

Desta forma, o conhecer-se a si mesmo esteve relacionado pelas 

participantes como fundamental no cotidiano da instituição hospitalar, de tal forma que, 

em algum momento de suas vidas, a opção por psicoterapia esteve presente, como 

citado por esta participante (06): “fiz  psicoterapia por 12 anos e agora voltei 

novamente.” 

A psicoterapia esteve relacionada como um importante cuidado terapêutico, 

confirmando a base teórica de que, para uma escuta psicológica servir a contento, é 

primordial que o psicólogo enfrente os próprios medos, pois estes podem experimentar 

temores infantis de separação, abandono e de sua imortalidade (KOVÁCS, 1992).    

Outro ponto ressaltado como cuidado terapêutico por todas as participantes 

diz respeito à espiritualidade. Neste estudo, a crença religiosa esteve presente como 

tema significativo do cuidado terapêutico, servindo como um relevante suporte 

psicológico (ELIAS, 2001; HENNEZEL e LELOUP, 1999).   

O cuidado terapêutico por meio da espiritualidade surgiu como fator 

bastante mencionado como forma de gerar mecanismos de sustentação e minimizar o 

sofrimento na atuação profissional. Afirma a participante (04): “Ai teve um momento 
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que eu procurei uma religião, minha família é católica e eu achava que seria bom 

procurar uma religião, ter um amparo.” 

Em alguns momentos, a espiritualidade foi recorrida como uma ação 

imediata imposta por uma dificuldade pontual, como expresso pela participante (03): “ai 

eu cheguei e olhei para aquela cena e eu não aguentei e sai e fui para a capela e fiquei 

lá por muito tempo pedindo a Deus por ele, pedindo a Nossa Senhora por ele.” 

Em outros momentos, a espiritualidade entrou como cuidado terapêutico no 

sentido das crenças religiosas garantirem o suporte como base formadora de 

sustentabilidade para o enfretamento da morte, pois o pensamento religioso torna 

possível o enfretamento dos processos de morte pela concepção da existência de outra 

vida (ELIAS, 2001). Vejamos o relato da participante (05): 

As minhas crenças religiosas mesmo eu acredito na vida após a morte, né. E 

eu acho que a morte é só uma passagem. Então como eu acredito que a 

criança que tem uma alma e um espirito que permanece eu sempre tento 

pensar nela da melhor forma possível ou eu mando algum pensamento.  

Portanto, as crenças religiosas foram balizadoras na ideação da morte, 

facilitando a compreensão desta como contingência da vida, de tal forma que a 

espiritualidade foi apontada como suporte psicológico quando as participantes se 

deparavam com a necessidade de lidar com os processos de morte (ELIAS, 2001).  

A morte encontra-se abstraída da dimensão espiritual (HENNEZEL e 

LELOUP, 1999) consoante postado na bibliografia. Para estas participantes, porém, o 

relato desconstrói essa informação, pois a espiritualidade foi como aspecto baluarte no 

amparo e cuidado terapêutico destas.  

Outra condição geradora de cuidado terapêutico foi relativa à educação 

familiar. Isto é,  ter uma educação para a morte, desde cedo, sedimentava uma base 

psicológica que, por si só, está contida numa matriz forte de cuidado terapêutico. Este 

aspecto esteve presente no comentário da participante (04): “Eu também fui criada 

numa família muito especial, com sensibilidade, abertura, então o tema da morte lá em 

casa é um tema que não é tabu, né. Fala de morte com uma naturalidade muito grande. 

E isso também ajuda.” 

A informação foi situada como outra fonte de cuidado terapêutico para o 

enfrentamento de situações potencialmente criticas, como esta do universo de 
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fenecimento humano. Assim, a participante (03) verbalizou: “Conhecimento te ajuda 

muito a enfrentar os fatos da vida e a gente que trabalha no hospital, a gente trabalha 

com doença, com saúde, com melhoria de qualidade de vida, mas também trabalha 

morte.” 

A busca pelo conhecimento transitou entre os dois aspectos do cuidado 

terapêutico, ou seja, tanto como informação para amparar a pratica profissional como 

para suporte terapêutico, como no relato anterior da participante (03).   

É importante ressaltar, entretanto, que esta base de cuidado terapêutico por 

via da procura por conhecimento serviu também para suprir uma ausência de 

informação que a formação acadêmica deixou para as profissionais. Assim, mesmo não 

sendo objetivo investigar questões da formação acadêmica, mas as dificuldades 

apontadas revelam da insegurança do profissional, desamparando-o no processo de 

morte dos pacientes.  

O comentário da participante (05) transparece esta situação critica dos 

cursos de graduação: “A nossa formação acadêmica, se dá o suporte? Zero, nenhum, 

nenhum, nenhum porque eu lembro que quando eu comecei a estagiar em hospitalar eu 

não tinha a menor ideia do que ia encontrar.”  

Com base no referencial teórico, foi mostrado que nem sempre a formação 

do psicólogo privilegia as exigências de que o seu desempenho necessita, pois o 

psicólogo está frequentemente exposto a situações estressantes pelo impacto do contato 

com doentes graves e às vezes sem possibilidade terapêutica (PÉREZ-RAMOS, 2004).  

Este aspecto da falha na formação em Psicologia foi amplamente enfatizado 

por todas as participantes, e confirmado nos aportes teóricos (DIMENSTEIN, 1998, 

2000; PÉREZ-RAMOS, 2004; KOVÁCS. 1992).  

Desta forma, as especializações voltadas para a dinâmica hospitalar e cursos 

em Tanatologia foram comumente citados como suporte psicológico e, busca de 

melhoria nas intervenções terapêuticas: “Eu fiz duas especializações em psicologia 

hospitalar uma em São Paulo e outra no Walter Cantidio (participante 06) e o curso de 

tanatologia me ajudou muito.” (PARTICIPANTE 03). 
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Portanto, na interação com o espaço construído do hospital, podemos 

deduzir que as respondentes revelaram uma pluralidade de sentidos e significados, como 

foi inicialmente inferido nas analises e discussões.  

Com base na elaboração teórica quanto à apropriação do espaço (POL, 

1996), compreendemos que o espaço não tem um sentido meramente funcional. Este 

espaço é antes de tudo o lugar simbolizado “onde eu fiz amigos” (participante 05) e, o 

lugar apropriado “é o meu cantinho de trabalho.” (PARTICIPANTE 04). 

Na apropriação destes espaços, transitavam as vinculações afetivas 

(GIULIANI, 2004; SAWAIA, 2004; BOMFIM, 2010); desta forma, sentimentos de 

orgulho, amor, compaixão, companheirismo, otimismo, alegria, prazer, mas, também, 

tristeza, insegurança, medo, raiva, isolamento, cansaço, ansiedade e cobrança, 

ressaltando na maioria das vezes uma ambivalência de sentimentos justificada pela 

natureza do ambiente: “penso que é esse lugar assim é um lugar extremamente 

ambíguo” (PARTICIPANTE 04). 

Há uma apropriação do espaço, simbolizado por fazer a relação do hospital 

com “a arte de lidar com situações extremas da vida” (PARTICIPANTE 04), ou seja, 

neste ambiente, estão representados os processos de vida e morte, conteúdo ratificado 

em todo o construto teórico deste texto. 

A apropriação do espaço, por via de uma dimensão espacial, cultural e 

temporal é identificada nas palavras da mesma respondente anterior: “leva tempo para 

sentir que está num hospital. É devagar que você vai fazendo as pazes com o lugar;” 

como leva um tempo para se apropriar de um lugar que traz a doença, dor, sofrimento e 

a morte e, mais especialmente, para desenvolver a consciência e a aceitação da finitude, 

“porque eu demorei a entender, a cair à ficha (...) mas, acho que hoje eu aprendi” 

(PARTICIPANTE 05). 

Ao longo da pesquisa, procuramos identificar a apropriação ou não do 

ambiente hospitalar, partindo da premissa da morte como um dos processos existente 

neste espaço, com vistas a compreender acerca dos desdobramentos que a morte 

provocava na prática do psicólogo nesse ambiente.  
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Desta forma, identificamos o fato de que as imagens de contraste, destruição 

e sofrimento, relacionadas ao ambiente do hospital, estavam ligadas mais ao fator 

comunicação e à dor física do que com a morte em si.  

Assim, para algumas profissionais, prevaleceu a estima negativa de lugar, 

pelas dificuldades com que depararam diante de uma equipe médica que recusava sua 

atuação efetiva no trabalho, um isolamento profissional que negava seu valor e 

participação. 

Com base neste resultado, podemos refletir acerca desse ambiente hospitalar 

como um lugar que permanece sob o império do discurso médico. É a ordem médica 

que dita as normas, condutas e funcionamento nas instituições; o paciente e os outros 

profissionais continuam sob seu comando.  

A estima negativa ficou presente também pela dor física que os 

procedimentos invasivos provocavam, o sofrimento pela doença e a questão da 

institucionalização, mais do que pela morte em si, mesmo que esta provoque quase 

sempre impacto emocional.  

Quanto às imagens de agradabilidade e pertencimento, estas estavam 

relacionadas à satisfação relativas aos trabalhos, ou pela inserção numa instituição que 

era motivo de orgulho e menos correlacionados aos processos de morte. Assim, com 

base nestas imagens positivas, é possível inferir que estas psicólogas conseguiram se 

apropriar deste espaço, transformando-o no “meu cantinho de trabalho 

(PARTICIPANTE 04) e no lugar onde eu fiz amigos” (PARTICIPANTE 05), 

transparecendo uma estima positiva de lugar. 

Em síntese, podemos comentar, entretanto, que encontramos nessas 

profissionais uma estima afetiva positiva com o lugar. Apesar das imagens de contraste, 

destruição e sofrimento, estas psicólogas expressaram, pelas imagens de agradabilidade 

e pertencimento o que foi ratificado nas entrevistas, manifestando uma potência de ação 

própria da estima positiva de lugar. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa investigação teve como objetivo geral compreender os sentidos 

construídos pelos psicólogos nascidos da inter-relação entre profissional e ambiente 

hospitalar, por meio da categoria de analise da afetividade quanto ao processo de morte.  

Como objetivos específicos, procuramos compreender a percepção da morte 

pelos psicólogos no ambiente hospitalar e os seus desdobramentos em sua prática, como 

profissional de saúde; e refletir sobre eixos orientadores da terapêutica do cuidado pelos 

psicólogos no ambiente hospitalar, ante a morte. 

Com base no enfoque teórico da Psicologia ambiental, buscamos privilegiar 

os objetivos traçados por meio do uso dos instrumentos denominados mapas afetivos e 

entrevistas, aplicados em seis psicólogas da rede pública estadual de Fortaleza.  

Com os instrumentos propostos, uma riqueza de dados e detalhes foi 

apreendidas atendendo aos objetivos mencionados, ao mesmo tempo ampliando 

algumas questões ou mesmo trazendo a foco outras para posterior investigação.   

Portanto, no primeiro momento, encontramos a percepção da morte 

transitando entre uma contingência natural da vida a uma não naturalidade, dois 

aspectos que se mesclavam nos comentários das respondentes, refletindo em 

desdobramentos para suas práticas profissionais.  

No aspecto da morte como contingencia natural da vida, deparamos uma 

denominação do processo de fenecimento como uma libertação, um renascimento e uma 

aprendizagem.  

A ideia da morte como um renascimento e uma libertação representa uma 

associação com a questão da vida, um pensamento particularmente presente na cultura 

ocidental, mesmo que este fenecimento esteja dotado de uma natureza desconhecida. 

A percepção da morte foi referida, também, como um tempo de profundas 

modificações, trazendo uma abrangência de significados capaz de modificar não 

somente o paciente, mas também o próprio profissional, conferindo um momento de 

aprendizagem na vida pessoal das participantes.   
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Encontramos, porém, um caráter oposto à morte, como um processo natural 

da vida, uma condição de não naturalidade em que estavam atribuídos à morte pelas  

participantes, significados confluentes com a cultura ocidental quanto ao aspecto do 

sofrimento seja físico ou psíquico, a partir dos seus pacientes ou da dinâmica psíquica 

delas próprias.  

Localizamos a morte como não natural, trazendo sofrimento quando 

estavam envolvidas as demandas psíquicas das respondentes com os pacientes ou 

famílias, particularmente em três situações: no vinculo afetivo significativo com o 

paciente, na possibilidade de viver a mesma experiência na vida pessoal e no 

estranhamento quando a morte ocorria nas fases iniciais do ciclo do desenvolvimento 

humano. 

Estes três aspectos citados representaram desdobramentos importantes para 

a prática profissional. Especialmente quanto à morte da criança, adolescentes e adultos, 

encontramos preferências ou rejeições por este público, definindo aceitação ou exclusão 

de trabalho de acordo com que cada respondente percebia quanto a cada fase dessas.   

A morte da criança e adolescente confere certo absurdo e agressão ao fato, 

pois rompe com a crença ideal da criança que está relacionada à vida e não à morte. Este 

ponto foi comum, independentemente do público com o qual a participante trabalhava.  

Mesmo, porém, com esta ideação ante a criança e o adolescente, as 

participantes que trabalhavam com o infanto juvenil relataram preferir lidar com estes, 

pois também relacionavam a estes como mais espontâneos, cheios de vida e esperança, 

e, assim, era menos doloroso lidar com esse público ante a morte.  

Estas participantes abordaram a morte no adulto como apresentando um 

caráter mais pesado e mórbido; portanto, mais sofrido. Então, as psicólogas sentiam se 

mais a vontade com as crianças e adolescentes relacionandos a vida.  

Enquanto as participantes que trabalhavam com adulto e idoso mencionaram 

da dor da família e, mais especialmente, da mãe como algo profundamente mobilizador 

de dor psíquica, relatando rejeição no atendimento às crianças e adolescentes. 

Desta forma, ressaltamos que a prática profissional é alvo de preferências ou 

rejeições, de acordo com a percepção que cada profissional apresenta com relação à fase 
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do desenvolvimento que está em foco, muito mais do que com a morte em si. Portanto, 

este foi um importante desdobramento que localizamos quanto à percepção que a morte 

acarreta na  prática do psicólogo no ambiente do hospital.  

Outro desdobramento na prática profissional que percebemos está 

relacionado ao sofrimento que advém do adoecimento, de procedimentos dolorosos e 

invasivos, do distanciamento de familiares e ausência de convivência social mais do que 

com a própria morte, este foi um fator mobilizador de sofrimento nas respondentes. 

Uma inferência à projeção que acomete a mortalidade do outro, enquanto a revelação da 

finitude de todos ou ainda o medo da dor e da degenerescência corpórea o que acarreta 

no terror da dor como algo essencialmente temido pelo homem.  

Outro ponto que desemboca em um desdobramento na atuação profissional 

está associado às formações em Psicologia, pois reflete num desamparo e despreparo 

diante do enfrentamento de situações de morte. Embora não tenha sido objetivo direto 

abordar as graduações em Psicologia, mas o não promover e proporcionar o 

conhecimento que preparem as participantes para uma abordagem diante da morte no 

ambiente do hospital, esta condição traz consequências na práxis das participantes. 

O conhecimento foi uma palavra apontada, por uma das respondentes, como 

gerador de uma base de sustentação que ajudava a enfrentar os fatos da vida, e a sua 

ausência produz inseguranças, desconforto e um défice nos atendimentos. 

Desta forma, com a falta do conhecimento dos cursos em Psicologia, e a 

morte como evento mobilizador de sofrimento, um dos cuidados terapêuticos que 

encontramos com frequência foi a busca por cursos, especializações, enfim, por 

conhecimentos, tanto como cuidado terapêutico, e como maneira de minimizar as 

lacunas nos atendimentos.   

Em outras palavras, o conhecimento implica tanto um desdobramento na 

prática profissional como num cuidado terapêutico que pode se reverter em ganho para 

o paciente ou para as psicólogas. Portanto, é um aspecto que ressaltamos como 

merecendo atenção em outras possíveis investigações.   

O cuidado terapêutico como outro objetivo proposto nesta pesquisa nós o 

percebemos envolto nesta busca de conhecimento como relatamos antes, e, na opção por 
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tempo livre, nas atividades físicas, nas crenças religiosas e nas psicoterapias 

funcionando como suporte terapêutico para o enfretamento do processo de morte no 

ambiente do hospital. 

Destes cuidados terapêuticos relacionados, podemos destacar as 

psicoterapias e a espiritualidade como um suporte terapêutico referido por todas as 

participantes da pesquisa. A psicoterapia foi citada, como recurso de enfrentamento que 

deveria ser obrigatório em Psicologia, por uma das participantes, sendo que em algum 

momento da vida destas pessoas a psicoterapia esteve presente. 

A espiritualidade é outro cuidado terapêutico que merece destaque, pois em 

algum momento da aplicação dos instrumentos da pesquisa, esta se fez notada. A 

espiritualidade apareceu por meio de duas condições significativas, a saber: como 

amparo,  acolhimento e proteção; e como formação de crenças e valores que geravam 

um suporte que ajudava as respondentes a aceitar ou compreender melhor a morte. 

Desta forma, a espiritualidade para estas respondentes está intimamente 

relacionada à morte, sendo o recurso mais utilizado, de tal maneira que, na falta do 

conhecimento formal das graduações, as crenças religiosas formam o suporte para a 

prática profissional quanto ao acompanhamento de processos de morte no ambiente do 

hospital. 

Outro cuidado terapêutico que notamos está relacionado à educação familiar 

como suporte na conduta diante da morte. Para a respondente que teve a oportunidade 

de ter a temática tratada no seio familiar com naturalidade, simplicidade e sem tabus, 

esta condição gerou um recurso potente de enfrentamento nas situações relativas à 

morte.       

O cuidado terapêutico relacionado com o paciente o encontramos na singela 

condição da presença, o simplesmente estar junto daquele que morre. Na prática 

profissional das participantes, percebemos aquilo que Norbert Elias menciona a solidão 

como a pior maneira de se morrer como o deixar de ser significativo para o outro em 

vida. 

Como referido no corpo teórico deste estudo, a solidão tem se feito presente 

na atualidade do ato de morrer, pois a morte trocou de domicilio, abandonou as 
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residências familiares para acontecer no ambiente do hospital no isolamento das UTIs, 

entre tubos e aparelhos que sustêm a vida.  

Nesta permuta de ambiente, a morte tornou-se um evento solitário, pois o 

moribundo ficou ausente do contato com o outro e as pessoas privadas dos vínculos 

afetivos estão mais abandonadas e sofridas no processo de fenecimento, como pudemos 

constatar nas observações das respondentes.  

Portanto, na práxis dessas psicólogas, o deixar fenecer no isolamento é algo 

que traz mais sofrimento porque, como comentou uma das participantes, pior do morrer 

é morrer sozinho. Como conduta terapêutica, manter o contato, a escuta e assistência 

psicológica revela-se no mais puro ato de cuidado e compaixão pelo ser humano.  

A morte, como relatamos no referencial bibliográfico, encontra-se na 

contemporaneidade circunscrita ao hospital, ambiente originariamente concebido para o 

cuidado, que reflete na sua história e cultura um universo de significados e sentidos nas 

participantes.  

No estudo proposto, quanto à inter-relação do ambiente do hospital com as 

psicólogas participantes, podemos inferir que a afetividade perpassa o envolvimento e 

os laços desta vinculação ao lugar.   

Na inter-relação do ambiente do hospital com as psicólogas participantes, 

encontramos nas imagens de contraste, sofrimento, destruição, atratividade e 

pertencimento aspectos reveladores dos sentimentos e emoções.   

O contraste como imagem do ambiente aparece de forma muito 

significativa, revelando a dualidade comum ao hospital: vida/morte, doença/cura, 

alegria/tristeza, querer entrar/querer sair, hospitaleiro/estranho, 

conhecido/desconhecido. Esta dualidade se fez presente com tal intensidade que todas 

as respondestes revelam em algum momento uma atitude reflexiva da natureza  polar 

deste ambiente. 

Os polos opostos relacionados ao hospital não deixam de ser um reflexo da 

cultura ocidental, que resiste à concepção da morte como parte integrante da vida, pois a 

polaridade considerada negativa (morte, doença) e positiva (vida, cura) se encontra 

reverberando na percepção ante a dinâmica hospitalar. 
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A segunda qualidade relativa ao ambiente do hospital que apareceu nessa 

pesquisa foi a imagem sofrimento que, no desenvolvimento de outras pesquisas com  o 

mapa afetivo, corresponde à imagem da insegurança. Este sofrimento ocorre pela dor de 

procedimentos invasivos, degenerescência do corpo, impossibilidade terapêutica, 

imprevisibilidade de acontecimentos, noticias ruins, morte, desconforto e espera.  

A imagem sofrimento do hospital percebemos em correspondência quanto à 

forma como os pacientes e familiares sentiam e pensavam sobre o hospital, de acordo 

com a percepção da respondente, muito mais do que uma natureza de sofrimento por 

parte das participantes.  

A destruição como outra imagem da qualidade do ambiente do hospital se 

vinculou à inserção da psicóloga na equipe, relacionada ao fator comunicação. A 

problemática da comunicação existente na instituição, algumas vezes, se convertia em 

mais demandas com os pacientes e em outros momentos, como exclusão da própria 

profissional na equipe. 

A imagem destruição esteve condicionada também a uma deficiência na 

comunicação, um estado que se traduzia por não ter acontecido apresentação da 

profissional na equipe, um fator que aponta para uma problemática na gestão 

organizacional da instituição. 

Com base nesta imagem destruição, que surgiu pelo fator comunicação, 

podemos de modo mais perceptível identificar o caminho que deve ser percorrido pela 

Psicologia no ambiente do hospital, tanto quanto o profissional psicólogo como quanto 

à questão do desafio quando se entrelaça uma pluralidade de saberes. 

Na verdade, em decorrência do que representa a comunicação para a 

profissional, esta se transformou num fator destrutivo do ponto de vista da execução do 

trabalho, bem como do valor e significância da própria profissional.  Esse fato pode ser 

motivo de reflexão ou estudos posteriores, tanto quanto como vem acontecendo com a 

inserção do psicólogo na saúde como quanto à problemática e complexidade da 

comunicação humana.  

A agradabilidade como outra imagem da qualidade do hospital surgiu em 

quatro de nossas respondentes. O ambiente do hospital foi atrativo, à proporção que 
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representava uma força e referência nos serviços prestados no âmbito nacional e no 

desenvolvimento de pesquisas que causavam reflexo no panorama internacional. 

A imagem agradabilidade estava também relacionada à historicidade da 

instituição, a localização, responsabilidade e cuidado com o paciente, conhecimento, 

crescimento pessoal e por devolver qualidade de vida para as pessoas, bem como as 

condições físicas do local. Esses fatores conferiam às participantes uma relação de 

atração quanto ao ambiente e corroboram pesquisas desenvolvidas em Psicologia 

Ambiental. 

A imagem de pertencimento apareceu como qualidade do hospital, com uma 

representativa frequência entre as respondentes, pois, das seis participantes, cinco 

apresentaram uma relação com o ambiente pelo pertencimento ao lugar. 

Pertencer ao ambiente do hospital surgiu como referência a gostar do 

trabalho, como compaixão ao outro, responsabilidade da instituição para com os 

pacientes, vínculos afetivos estabelecidos, gerando rede de amigos, orgulho e admiração 

pela organização hospitalar.  

Conseguimos identificar, com pauta nas imagens de agradabilidade e 

pertencimento das respondentes da pesquisa, que estas atribuem uma inter-relação com 

o ambiente do hospital por meio de sentimentos e emoções que as vinculam ao lugar e 

geram uma potencia de ação. Compreendemos que, independentemente das imagens de 

destruição, sofrimento e contraste, essas respondentes sentem orgulho, admiração e 

alegria por desenvolverem seus trabalhos, mesmo que em alguns momentos a morte seja 

o destino.   

Com base nas categorias encontradas, que revelam a morte como um dos 

grandes desafios para o psicólogo como profissional na saúde, entendemos que, o 

ambiente hospitalar também pode se apresentar como um lugar de vida e possível de se 

estabelecer uma vinculação afetiva que potencializa a ação dos profissionais no 

ambiente.  

É conveniente ressaltarmos, entretanto, com fundamento nas imagens de 

contraste, sofrimento e destruição, a existência da estima negativa de lugar, não pelos 

processos de morte, e sim pela não inserção efetiva do profissional da Psicologia. Na 

ausência de comunicação mencionada pelas psicólogas, entre os membros da equipe 
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técnica, reflete o isolamento e desvalorização deste, culminando na limitação de sua 

atuação. 

A inserção do psicólogo na saúde ainda deixa a desejar. Portanto, 

compreendemos que é importante abrir espaços de questionamentos, convocando a 

própria sociedade para refletir acerca da impiedosa realidade das instituições 

hospitalares; pois permanecem nos ambientes hospitalares, a cultura da saúde como a 

ausência das dores físicas, renegando a noção de que, por trás do adoecimento de um 

corpo, existe um sofrimento psíquico que se expressa, em que todo avanço da 

farmacologia e da tecnologia esbarram neste ponto.    

A solidão torna-se presente pela exclusão na equipe diante da realização de 

um trabalho que busca valorizar a soberania dos pacientes, “autorizando” que estes 

tomem as decisões importantes para sua vida, como é o caso do conhecimento pelo 

moribundo da sua finitude. Neste momento, o psicólogo enfrenta o desafio de que o 

grupo de profissionais entenda a importância do paciente tomar ciência da sua 

verdadeira condição. Algumas vezes, este se encontra na contramão do desejo que 

predomina pela equipe e família do paciente - o silêncio.    

Associado a uma conduta solitária, o psicólogo, como foi citado no decorrer 

de todo a pesquisa, é um sujeito passível de dores e medos. A finitude invoca os receios 

e terrores da morte, mobilizando fortes conteúdos inconscientes e conscientes, expressos 

nas categorias encontradas de morte, hospital e cuidado terapêutico. 

Por fim, diante do que encontramos apontamos que a Psicologia Ambiental 

permite uma contribuição relevante para compreendermos a importância na inter-

relação pessoa-ambiente, pois, mesmo na presença da finitude e diante de tudo o que ela 

evoca na psique dos psicólogos, podemos, pelo ambiente facilitar a atuação e o bem-

estar dos profissionais. É importante que outras pesquisas possam ser desenvolvidas, 

aprofundando essas questões ou trazendo para o palco das discussões outras temáticas 

que compõem a riqueza e a profundidade do universo hospitalar.  
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APÊNDICE  A- ANALISE CATEGORIAL 

                                        ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADE DE ANÁLISE 

 

 

 

 

 

 

 

1. Morte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 contingência natural 

da vida 

P. 3  hoje eu vejo a morte como uma consequência natural da 
vida, né?  
P. 1 a morte pode ser um renascimento  
P. 5 a morte pode ser uma libertação   

 

 

1.2 contingência não 

natural da vida 

P. 3 Eu tomo aquele choque. Eu não vou dizer para você que é 
normal. Eu já entrei na sala de parada daqueles pacientes que 
tinham o vinculo bom mesmo, de ajuda-lo na superação de 
problemas, de vê-lo caminhando, na vida atuando. (...) E ele 
entrou em crise braba. (...). 
P. 4 Morte de criança é assim uma morte absurda (...). Então, 
assim eu não acho a morte de criança uma coisa natural por 
trabalhar num hospital. Eu não acho. (...) Então você vê uma 

criança chega aqui cheia de vida. Você  quer bem lhe abraça e 
depois ela começa a não ter progresso (...). 
 

 

 

 

1.3 aceitação e rejeição 

no trabalho  

 

 

P. 5 Eu trabalho na pediatria eu prefiro trabalhar na pediatria 

por mais que a dor da mãe quando perde um filho é muito 

desesperadora né, desestrutura até a equipe. 

P. Assim, a criança é mais espontânea em tudo ela é leve em 

tudo até no morrer. Eu acho o hospital de adulto mais 

mórbido, mais cheio de peso (...). 

P. 3 (...) na pediatria quando eu trabalhava lá, nunca fui da 
pediatria, mas lá é muito difícil lidar com a dor da mãe (...). 
Eu já ouvi outros depoimentos de outros profissionais, da 
psicologia e até de estagiários também de ser difícil. Não dá 
para mim, pelo menos agora não. É preciso muito crescimento 
para lidar com isso pelo menos de uma maneira menos 
sofrida, né? 
 

 

1.4 aprendizagem 

P. 5 Então eu acho que a morte pode ser um momento de 
possibilidade(...). Mas, eu sei da possibilidade que a gente tem 

também de elaborar às vezes permite um caminho na nossa 
vida diferente. 
P. 6 Eu aprendi a lidar melhor com a vida, a viver melhor(...). 
Desde que eu entrei aqui eu já aprendi tanta coisa que eu não 
faço mais(...). 

 

2. Cuidado 

terapêutico  

 

 

 

 

 

 

2.1 Suporte psicológico 

com o paciente  

 

P. E ela começou a morrer segurando na minha mão (...). 

Quando  eu cheguei ela começou a morrer (...). Ai eu fiquei 
mesmo com ela e eu fui entrando em contato com a morte de 
uma maneira muito real mesmo, a mãozinha dela foi 
esfriando, todos os movimentos foram parando. Quando parou 
tudo (...) ”Meu Deus eu fico com ela mais um pouco ou largo 
ela nessa situação?” Ai eu fiquei com ela mais um pouco 

2. 2 Suporte psicológico 
com a própria 
profissional 

P. 2 (...) Hobbies, atividade de lazer, um livro que não seja só 

da psicologia,  um filme,  a conversa com os amigos que vai 

possibilitando não ficar só naquele foco, ir circulando em 

outros ambientes. E, vai dando uma renovada na energia. 

P. 6 (...) fiz  psicoterapia por 12 anos e agora voltei 
novamente. 
P. 5 As minhas crenças religiosas mesmo eu acredito na vida 
após a morte, né. E eu acho que a morte é só uma passagem 

(...). 
P. 4 Ai teve um momento que eu procurei uma religião, minha 
família é católica e eu achava que seria bom procurar uma 
religião, ter um amparo. 
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ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADE DE ANÁLISE 

 

 

2 Cuidado 

terapêutico  

 

 

2. 2 Suporte 

psicológico com a 

própria profissional 

P. 4 Eu também fui criada numa família muito especial, com 

sensibilidade, abertura, então o tema da morte lá em casa é um 

tema que não é tabu, né. Fala de morte com uma naturalidade 

muito grande. E isso também ajuda. 

P. 3 Conhecimento te ajuda muito a enfrentar os fatos da vida e a 

gente que trabalha no hospital, a gente trabalha com doença, com 
saúde, com melhoria de qualidade de vida, mas também trabalha 
morte. 

 

1. Hospital 

 

 

 

3.1 Contraste  

 

 

P. 1 A dinâmica dos opostos, por um lado é a maternidade a 
questão da vida, os bebês que simbolizam a vida, no andar de 
baixo e, do de cima, a questão dos cuidados paliativos. Tanto a 
parte da maternidade e a geriatria os extremos.  
P. 4 Penso que é um lugar extremamente ambíguo, que ele é 
hospitaleiro, protetivo é o ponto de chegada de encontrar o 
especialista, mas é um lugar muito estranho, muito cheio de 

acontecimentos que você preferiria não estar, não presenciar, não 
saber, não ouvir aquelas vozes, não participar daqueles rituais de 
cuidado, de acesso venoso, de colocar remédios a gente sente uma 
ansiedade. 

3.2 Sofrimento P. 5 (...) e tipo assim quando uma criança vai para a cirurgia você 
sabe que ela pode se sair bem, mas você sabe que ela pode morrer 
mesmo. (...) mas, eu acho que faz mais efeito em mim, de 
mobilizar mais sofrimento em mim, é o sofrimento do outro mais 
do que a morte. Porque às vezes o paciente está fora de 
possibilidade terapêutica não está mais tendo como melhorar, a 
dor só aumenta tem que ficar sedado. 

3.3 Destruição P. 2 Não tem a comunicação. Ai você imagina sozinha (referencia 
a uma paciente) que vem do interior preocupada. “Doutor vou 
morrer? diz que vai morrer (o médico) e, saiu.” Então ela chegou 
na sala de cirurgia toda se tremendo. (...) as pessoas são muito 
blindadas (referencia aos profissionais) as pessoas que eu digo 
que já estavam lá quando eu cheguei são blindadas desconfiadas 
com o novo. (...) Às vezes eu comparo com uma feira, às vezes eu 
comparo com um campo de guerra. Sabe quando ninguém se 
entende quando você entra no ambiente parece uma 
desorganização muito barulho muita zuada.  

3.4 Agradabilidade P. 4 hospital limpo aqui têm janelas de vidro para entrar luz, ver 

lá fora e é muito bom, né. Tem uma recepção colorida (...). Eu 
gosto da minha sala.   
P. 3 É uma instituição de renome até internacional que dá uma 
solução significativa à missão defendida.  
P. 1 eu gosto da localização do hospital, pois é perto da minha 
casa e localiza-se no centro histórico de Fortaleza. 
P. 6 (...) Eu gosto porque eles chegam tão debilitados e depois 
eles ficam tão bem e vendo a evolução nas enfermarias deles é tão 

bonito de ver então eu gosto. 

3.5 Pertencimento P. 4 (...) assim, é o meu cantinho de trabalho. 
P. 5 é o meu local de trabalho é o local onde eu fiz amigos onde 
eu compartilho muita coisa com as amigas torço pela conquista 

das amigas. Então eu tenho sentimento de alegria também, né. 
P. 3 (...) é uma instituição que rompe as fronteiras estaduais. 
P. 1 (...) por ser um hospital antigo, tem uma bela história.  
P. 6 receber os pacientes e acolhe-los da melhor maneira possível, 
de forma afetuosa, pois eles chegam fragilizados. 
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APÊNDICE B – MAPAS AFETIVOS 

Hospital: ________________                                         Instrumento: ______________ 

1. Primeiramente, obrigada pela sua colaboração. Abaixo você deverá fazer um desenho 

que represente suas formas de ver, de representar ou sua forma de sentir o hospital onde 

você trabalha. 

1. As seguintes perguntas fazem referencia ao desenho feito por você. Não existem 

respostas certas ou erradas, boas ou ruins, mas sim suas opiniões e impressões.  

 

1.1 Explique brevemente que significado o desenho tem para você: 

  

 

 

1.2 Descreva que sentimentos o desenho lhe desperta: 

 

 

1.3 Escreva seis palavras que resumam seus sentimentos em relação ao que você 

desenhou: 

1. _______________                                         3._______________  

2._______________                                          4. ______________ 

5._______________                                          6. ______________  

 
Abaixo você encontrará algumas perguntas sobre o hospital. Lembre-se de que não 

existem respostas certas ou erradas, mas sim sua opinião.  
2. Caso alguém lhe perguntasse o que pensa sobre o hospital, o que você diria? 

 

 

3. Se tivesse que fazer uma comparação do hospital com algo, com que você 

compararia? Por quê? 
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4. O que é o hospital para você? Escreva o que é mais representativo para você  

 

 

5. Do que você gosta nesse lugar? 

 

 

6. Do que você não gosta nesse lugar? 

 

 

 

7. O que poderia melhorar neste local? 

 

 

Este bloco de questões tem por objetivo identificar os respondentes do estudo, sem, 

contudo, quebrar o anonimato, compromisso básico da pesquisa  

Função  

Idade   

Sexo.  

Tempo de trabalho no hospital  

Complete:  

Eu gostaria que no hospital...  
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

  

Dados de Identificação: 

Instituição hospitalar: 

Tempo de trabalho: 

Idade: 

Sexo: 

 

1. Há quanto tempo trabalha na Atenção Terciária em Saúde? E especificamente 

neste hospital? 

2. Como você percebe a sua atuação de psicólogo (a) na ATS e mais especialmente 

neste hospital? 

3. Quais as atividades que você realiza? 

4. Como é para você trabalhar neste hospital? Como se sente realizando seu 

trabalho? 

5. Que entraves você elencaria como significativos para sua atuação no ambiente 

hospitalar?  

6. Existe (em) desafio (os) na realização de seu trabalho neste ambiente hospitalar? 

Se sim, especifique:  

7. Como você lida com a morte e o processo de morrer no contexto hospitalar? 

8. Você se sente preparado (a) para lidar com a morte e o morrer no contexto 

hospitalar? 

9. Você relaciona ambiente hospitalar e morte? 

10. Existe mais alguma coisa que você queira falar a respeito da sua atuação e, mais 

especialmente, do processo da morte e o morrer como psicóloga (o) neste 

ambiente? 

 
OBRIGADA POR SUA COLABORAÇÃO 
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ANEXOS 
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ANEXO A- Mapa Afetivo instrumento original 

1. Primeiramente, obrigada pela sua colaboração. Abaixo você deverá fazer um desenho 

que represente sua forma de ver, sua forma de representar ou sua forma de sentir a 

cidade em que você mora. 

2. As seguintes perguntas fazem referência ao desenho feito por você. Não existem 

respostas certas ou erradas, boas ou ruins, mas sim, suas opiniões e impressões.  

2.1 Explique brevemente que significado o desenho tem para você: 

 

 

 

2.2 Descreva que sentimentos o desenho lhe desperta: 

 

 

 

2.3 Escreva seis palavras que resumam seus sentimentos em relação ao que você 

desenhou: 

1_______________________                                   3_______________________ 

2_______________________                                   4_______________________ 

5_______________________                                   6_______________________   

Abaixo você encontrará algumas perguntas sobre a sua cidade. Lembre-se que não 

existem respostas certas ou erradas, mas sim a sua opinião. 

3. Caso alguém lhe perguntasse o que pensa sobre sua cidade o que você diria? 

 

 

 

4. Se você tivesse que fazer uma comparação da sua cidade com algo, com o que você o 

compararia? 
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Nos itens a seguir da próxima página solicitamos que você responda algumas perguntas 

sobre sua forma de compreender ou participar das ações comunitárias de sua cidade.  

5. Quais são as coisas que você faz para melhorar a comunidade da sua cidade?  

 

 

 

6. Você participa de algum projeto social, associação, grupo ou outra atividade 

comunitária na sua cidade?  6.1 (  ) Sim     6.2 (  ) Não.  

Se a resposta foi sim, diga de qual. 

 

 

 

7. A seguir você encontrará algumas afirmações sobre sua cidade com as quais poderá 

ou não concordar. Independente do que possam pensar as pessoas que estão ao seu 

redor, gostaríamos que indicasse o quanto concorda ou discorda com cada uma dessas 

afirmações. Faça isso circulando um número na escala de resposta ao lado de cada uma. 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não concordo 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

 

01. É uma cidade tranqüila e boa para se viver.   1 2 3 4 5 

02. É uma cidade que tem um lado bom e outro ruim, causando orgulho e 

vergonha para os moradores.  
1 2 3 4 5 

03. É uma cidade feia e suja.  1 2 3 4 5 

04. É uma cidade violenta que causa medo nos seus moradores.  1 2 3 4 5 

05. É uma cidade boa, que comparo com minha própria casa.  1 2 3 4 5 

06. É uma cidade boa, que tem lugares bonitos e agradáveis.  1 2 3 4 5 

07. É uma cidade ótima, apesar da sujeira e da violência.   1 2 3 4 5 

08. É uma cidade horrível, onde há muitas coisas destruídas e pelo qual sinto 

vergonha e desprezo.  
1 2 3 4 5 

09. É uma cidade muito insegura.  1 2 3 4 5 

10. É uma cidade que é fundamental para mim, pois tudo que faço nela tiro do 1 2 3 4 5 
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coração.  

1 2 3 4 5 

8. Na próxima página, descreva o(s) caminho(s) que você percorre com freqüência 

(utilize nomes de lugares de origem e destino e detalhes que chamem a sua atenção 

durante o trajeto). Indique também para que finalidade que você percorre este(s) 

caminho(s). 

Caminho 1 -  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Caminho 2 –  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Indique o lugar que, para você, represente sua cidade. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. O que você gosta na sua cidade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. O que poderia melhorar na sua cidade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. Dados pessoais e sócio-econômicos: 

12.1 Sexo: (   ) feminino    (   ) masculino 

12.2 Idade: ________ 

12.3 você trabalha? Sim(  )    Não(  ).  

Se sim, com que?____________________ 

12.4 Qual a renda mensal de sua família? 

(  ) Menos de 1 salário mínimo.                       (  ) Entre 1 e 2 salários mínimos.  

(  ) Entre 2 e 5 salários mínimos.                     (  ) Mais de 5 salários mínimos.  

 

12.5 Em que cidade você nasceu?________________ 

12.6 Há quanto tempo você mora no seu bairro atual? _______________  

 

 

 


