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Apresentação 
  
A psicologia surge da filosofia grega e era utilizada para entender o homem, 

porém seu objeto de estudo não era definido e não possuía metodologia, era usada para 
“ler a alma” das pessoas. 
 Em meados do século XIX, Wundt (1832-1920) determina a introspecção como 
sendo o objeto de estudo da psicologia, e começa a desenvolver uma metodologia para 
esta a fim de legitimá-la como ciência (Bock et al, 2005). No entanto, somente com 
Watson e a escola behaviorista moldada nos ditames positivistas que a psicologia 
adquire respaldo como ciência do comportamento. 

É importante ressaltar que, a psicologia surge, inicialmente, para adequar o 
homem ao sistema vigente. Desde a primeira década do século XX, a necessidade de 
resolver questões de eficácia originadas no processo de estudo e redesenho dos postos 
de trabalho, nas novas estratégias de gestão e no uso de novas ferramentas no processo 
de produção criou bases para que uma área específica da psicologia. Como a 
industrialização e o capitalismo cresciam, a sociedade necessitava de pessoas que 
trabalhassem nas indústrias e que se adaptassem aos moldes desta, portanto, a 
psicologia surge como forma de adequar o indivíduo à sociedade e não como uma 
proposta libertadora, onde os homens lutassem por seus direitos e mudassem a ordem 
lhe estabelecida. 

A psicologia tradicionalista concebe o ser humano dentro da visão cartesiana, 
como indivíduo, este dentro da perspectiva moderna. Dimensteim (2000) coloca essa 
psicologia como privilegiando a classe média e faz uma crítica a tal psicologia, visto 
que não considera o homem como um ser social. A saúde está relacionada à questão dos 
determinantes sociais, assim, não há com analisar a doença sem contextualizar o sujeito. 
Fatores como moradia, hábitos alimentares, questões culturais e econômicas, são de 
extrema relevância, pois influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de 
riscos na população.  
 A idéia de se considerar o indivíduo como fazendo parte de um contexto social 
não é nova. Aristóteles já considerava o homem enquanto ser social e político. 
Durkheim via o contexto como influenciando diretamente as concepções do indivíduo, 
tanto que ele chega a afirmar que a sociedade é mais que um somatório de indivíduos, é 
algo mais complexo, visto que possui sua própria idéia acerca do que do corpo, da 
“alma”, da saúde e doença.  

Nesse período percebe-se a psicologia no Brasil, voltada para uma forma de 
contenção da desordem social, numa tentativa de harmonizar o ambiente social. Nesse 
ambiente os tipos “anormais” não poderiam fazer parte do meio social “sadio”. Luiz 
Vicente De-Simoni, (2004) propõe a criação de asilos, onde ele chamará de 
estabelecimento especial para o tratamento de alienados.  



Nessa perspectiva podemos inferir que a cura, para De- Simone estava em 
manter os “loucos” sob a tutela do estado, eles continuariam a existir, mas ninguém os 
perceberia, causando a falsa idéia de problema resolvido. 

A psicologia, com sua idéia de adequação, atua no campo da saúde, ditando o 
que seria normal e patológico, dessa forma, juntamente com a psiquiatria ditam o que é 
a loucura e o que é normalidade. É interessante salientar que por ter uma especificidade 
que seria a saúde mental, a psicologia é colocada como pertencente ao segundo e 
terceiro setor da saúde e não no primário, visto que se partia do pressuposto de que a 
psicologia trataria a doença mental e não a prevenção desta. A saúde não era 
compreendida na complexidade que a compreendemos na atualidade. 
 A saúde, antes vista como “o silêncio dos órgãos”, ou a ausência de doença, 
passa a ser designada, segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde – como sendo 
um completo bem-estar físico, mental e social. Assim, deixa de ser vista como uma 
especificidade médica e passa a envolver questões mais abrangentes, tanto o social, 
como o psicológico passam a implicar diretamente na saúde. (Canguilhem, 1995) 

Com a concepção de saúde se expandindo à esfera social, podemos entender 
que saúde está relacionada ao contexto social, cultural, sócio-econômico. Além dessas 
variáveis que podem ser determinantes, podemos agora pensar o individuo não mais 
como desarticulado do seu meio, mas como fundante deste meio, que ao mesmo tempo  
o constitui, é constituído por ele. Émile Durkheim em Regras do Método Sociológico, 
(1973), entendia a loucura como um fenômeno social de segregação.  

Percebe-se a contextualização de saúde não mais atrelada somente a esfera 
biológica, mas como multideterminada, tomando grandes proporções, sendo 
considerada desse conceito a esfera social, cultural, biológica, psíquica e até questões 
econômicas. 

Atualmente percebemos um grande movimento das nações em diminuir a 
emissão de gases poluentes, pois dentre os diversos problemas que causa podemos 
especificar os problemas respiratórios, isso exemplifica o porquê de saúde está 
entrelaçada a tantos fatores.  

A doença já não é mais o foco, mas a saúde, o individuo, tendo em vista que 
esse individuo é multideterminado, pois ele vive num determinado contexto, participa 
de uma comunidade especifica, tem costumes característicos daquele ambiente e é 
afetado pelo meio ambiente e pelas pessoas. Esse é o sujeito que se pretende dar conta, 
não da doença que o atinge, tendo em vista que ela é decorrente muitas vezes da sua 
historia de vida, dos hábitos alimentares, dentre outros fatores, para “tratar” a doença 
tem que se fazer a contextualização desse sujeito. 

Para Góes, “saúde implica no combate as desigualdades daí a democratização 
da saúde.” (2008: 103 ) Nesse instante é colocado outra questão, o acesso a saúde, tendo 
em vista que apenas algumas camadas sociais tem acesso a esse direito. Para Góes, “o 
SUS rompe com a saúde elitista e tradicional por ser orientado pelo direito a vida e a 
cidadania, preconizando a universalização do atendimento e à participação social.” 

Como pensar o pobre diante de uma realidade dura, com pouca participação 
social, sem acesso a uma boa alimentação, educação e condições de saneamento e 
moradia adequada?  Faz-se necessário pensar em todos esses fatores já que estamos 
elucidando um conceito de saúde voltado para os determinantes sociais.  

É com essas inquietações que se faz necessário a existência da psicologia na 
atenção básica, e percebemos o quão importante é, tendo em vista que ela é a porta de 
entrada para o SUS, e através dela os profissionais estão inseridos na comunidade, as 
técnicas não são importadas e aplicadas, mas construídas junto com a comunidade, 
gerando participação comunitária,  fortalecendo vinculo entre comunidade e 



profissionais e aumentando os níveis de indicadores sócias. “Pensar a saúde é estar onde 
o povo está” (Góes, 2008:111). 

Não podemos ter uma visão determinista acerca dos indicadores sociais, tratar 
dessas questões como causa e conseqüência, situação socioeconômica ruim, tendo como 
consequência, desestabilização psíquica, ou níveis altos de doença os indicadores 
sociais devem ser visto como um todo. Miranda (1980) aponta que os índices 
satisfatórios de crescimento econômico de uma sociedade não garantem as pessoas 
condições de saúde mental, pois, as perversões do sistema de relações pessoais são os 
geradores naturais das perturbações mentais. O contexto te que ser analisado tendo em 
vista as relações afetivas, culturais e religiosas. 

É a partir do instante em que a cultura que o sujeito está inserido, lhe 
“classifica” como louco, que o sujeito passa então a ser estereotipado, é a própria 
cultura em que o individuo faz parte o que julga seu comportamento como patológico, a 
forma de percebemos a loucura como fenômeno cultural, há um aspecto característico 
em cada sujeito que não pode ser negado, são essas características irão diferenciá-lo de 
outras povos e culturas, daí a importância de considerar a dimensão social em que ele 
está inserido. 

A psicologia tenta se estabelecer no âmbito da saúde pública. Vê-se psicólogos 
fazendo parte da equipe multidisciplinar das UBS (Unidades Básicas de Saúde), no 
entanto, grande parte desses psicólogos não sabem como desempenhar seu papel e 
acabam fazendo terapia individual nesses locais, enquanto deveriam trabalhar voltados 
para a promoção de saúde. 
 Com a globalização e o neoliberalismo, a saúde tem se tornado mais um produto 
do mercado, assim somente aqueles que tem poder aquisitivo conseguem comprá-la. O 
Brasil mesmo tendo implantado o SUS – Sistema Único de Saúde – vemos que há 
corrupção e para se ter um melhor atendimento, mesmo em hospital que se dizem 
custeados somente pelo SUS faz-se necessário pagar. Isso se dá porque política de 
descentralização e controle democrático da gestão dos recursos contida no Sistema 
Unificado de Saúde, vem sendo destruída por uma política de redução constante de 
recursos para a área da saúde, e mesmo por uma política deliberada de desqualificação 
dos serviços públicos em favor daqueles oriundos da iniciativa privada. (Yamamoto, 
1996) 
 A psicologia entra a saúde publica com uma dupla função que seriam: elaborar 
formas mais eficientes de lidar com as questões básicas de saúde mental comunitária 
brasileira e construir um movimento político de resistência ao modelo neoliberal de 
gestão social. (Yamamoto, 1996 apud Lo Bianco, Bastos, Nunes, & Silva, 1994) 
 No entanto, não se vê essas funções desempenhadas por boa parte dos 
psicólogos, mas vê-se fazendo terapia nas UBS. É interessante destacar que Dimensteim 
chega a comentar que os psicólogos “escolhem” alguns pacientes para atender 
indivudual, em detrimentos de outros. Sabe-se que nas UBS a demanda é muito grande, 
no entanto a psicologia tradicionalista e a concepção que esta tem de individuo não 
pode ser aplicada na saúde pública. E em vez de questionar, a própria psicologia 
seleciona indivíduos onde esta possa obter êxito. (Dimensteim, 2000). Por isso, 
Dimensteim (2000) e Baró (1996) propõem que a psicologia pense acerca de sua própria 
pratica e que considere o contexto do individuo.  
 No modelo tradicionalista de psicologia, esta era voltada para a clínica, a escola 
e o magistério. Com os movimentos sanitários e uma redemocratização do Brasil pós-
ditadura pensa-se acerca de um sistema de saúde que contemple todo o povo brasileiro, 
o que irá desembocar no SUS – Sistema Único de Saúde. É importante ressaltar que 



somando a esses movimentos encontra-se a luta antimanicomial. Assim, a psicologia 
começa a questionar-se acerca de seu fazer. 

No decorrer da história da Saúde Mental no Brasil, surgiu dentro do próprio 
saber científico, diferentes posicionamentos acerca do confinamento sofrido pelos ditos 
“loucos”. Em meio a crises políticas, ditadura militar, eclosão do movimento sanitarista, 
dar-se início ao processo de Reforma Psiquiátrica por influência da psiquiatria Italiana 
que ganha sustentação no Brasil sendo muito incentivado por familiares e usuários dos 
hospitais psiquiátricos.  

A Reforma Psiquiátrica é processo político e social complexo, pois mexeu com 
diversas esferas da população. Composta por instituições e forças de diferentes origens, 
bem como nas esferas municipais, estaduais,  federal nas universidades, no mercado dos 
serviços de saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas com 
transtornos mentais e de seus familiares, nos movimentos sociais, e nos territórios do 
imaginário social e da opinião pública. Compreendida como um conjunto de 
transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais, é no cotidiano da vida 
das instituições, dos serviços e das relações interpessoais que o processo da Reforma 
Psiquiátrica avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e desafios. 

Em substituição aos hospitais psiquiátricos, surge uma rede que se configura 
totalmente voltado a prestar serviço no âmbito da saúde mental, prevenir recaídas e 
reabilitar doentes com dificuldades de relacionamento social, familiar e laboral. O 
serviço-símbolo desta rede é o centro de atenção psicossocial (CAPS). Tendo em vista 
diversos desafios, a nova meta é tratar os pacientes sem que precisasse interná-los, esse 
espaço (CAPS) está sendo espaço de grande inserção de psicólogos voltados para 
atenção secundária. 

“Amarante (1998) e Delgado (2001) ressaltam que a reforma 
pasiquiátrica não implica no simples desmonte da antiga estrutura 
assistencial e na sua substituição por novos equipamentos. As 
transformções técnicas e institucionais, por si só, não são capazes de 
resolver a questão da exclusão, do alienismo, dos mecanismos 
ideológicos, e de controle social: a questão crucial da 
desinstitucionalização não é de caráter técnico-administrativo: trata-se 
do que poderísmos designar como a progressiva “devolução a 
comunidade” da responsabilidade em relação aos seus doentes e aos 
seus conflitos.” (Delgado, 2001 p.184-185). 

Através da constituição de 1988, vai ser criado o Sistema Único de Saúde, e é 
também estabelecido novas condições de políticas de saúde, entre as quais a de saúde 
mental, termo este, aparentemente redundante, entretanto, quando do surgimento desse 
termo não havia uma concepção de saúde vista de forma holística, mas fragmentada. 
Daí, o fato de se dizer que a psicologia não se enquadrava dentro da atenção primária. 

A psicologia, outrora individual, elitista e que concebe o individuo fora de seu 
contexto começa a não dar conta das novas demandas. Faz-se necessário uma psicologia 
comprometida com o social, que perceba o individuo inserido em um contexto social. 
 Na atenção primária, a psicologia trabalha juntamente com os outras categorias 
profissionais, daí a importância da interdisciplinaridade. Deve, segundo Camargo- 
Borges e Cardoso (2000) se conhecer o contexto daquele usuário da UBS – Unidade 
Básica de Saúde. A psicologia deve construir, juntamente com a comunidade, novas 
formas de pensar novas formas de saber e não, simplesmente, tentar aplicar seu saber à 
comunidade.   

É importante enfatizar a construção de políticas junto com a sociedade. Dessa 
forma os diversos profissionais que percorrem esse campo de atuação não correm o 



risco de se tornar meros aplicadores de técnica. Faz-se necessário perceber, qual a 
demanda da comunidade, o que esta comunidade está precisando, caso contrário 
estaremos fazendo importação de uma técnica que deveria ser aplicada em um contexto 
bem diferente, por isso muitas vezes a comunidade não adere à proposta da UBS, 
procura-se horizontalizar as políticas de atuação, de forma que a comunidade participe 
da construção dos planos de ação. 
 É interessante salientar que tais profissionais dialogam sobre o caso e juntos 
pensam em estratégias acerca do caso. Essa relação interdisciplinar é diferente da 
relação multidisciplinar, visto que na nessa não há uma discussão dos casos e os 
profissionais não pensam juntamente estratégias sobre aquele paciente. 

 
Considerações finais 
 
O trabalho na UBS constitui um desafio para os profissionais de psicologia, 

tendo em vista a formação acadêmica ainda voltada para o atendimento individual, a 
dificuldade de atuação nessa área se dá também por ser esta muito recente para os 
profissionais de psicologia e pouco discutida dentro nos cursos de graduação. Ceccim 
coloca que: 

  “Uma vez que o campo das práticas e o da formação não se dissocia, 
no mínimo pela medida que um oferece ao outro como território de 
possibilidades, um dos elementos críticos e de absoluta importância 
ou relevância para a construção do SUS tem sido a inadequação da 
formação inicial de seus profissionais (a formação no âmbito da 
graduação) ante as necessidades sociais de saúde e a ausência de 
formulação de políticas públicas do setor da saúde que efetivamente 
dialoguem com a possibilidade de mudança dessa formação.” (2004: 
20) 

O grande desafio é trabalhar na comunidade sem importar técnicas do modelo 
clinico, é romper com a ordem tradicional. O rompimento busca segundo Franco  "[...] a 
reorganização da prática assistencial em novas bases e critérios, em substituição ao 
modelo tradicional de assistência, orientado para a cura de doenças e no hospital". 
(2004: 55). A atuação é voltada para a prevenção e promoção de saúde, consolidando 
um vínculo com a comunidade e uma construção em conjunto das estratégias de saúde. 

A criação dos  Núcleos de Saúde para atenção básica (Portaria no   154 de 24 de 
janeiro de 2008 ) ampliar a abrangência e o escopo das ações de Atenção Básica, bem como 
sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia Saúde da Família na rede de serviços e 
o processo de territorialização e regionalização a partir da Atenção Básica. O NASF, 
constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, 
devem atuar em parceria com os profissionais das Equipes de Saúde da Família - ESF, 
compartilhando as práticas em saúde nos territórios das ESF.  

Na composição dos núcleos, para trabalhar na atenção básica, é pensado a 
atuação de forma interdisciplinar, outro desafio, pois requer dos profissionais trabalho 
em equipe, aceitação da contribuição de um outro saber que às vezes pode gerar 
discordância, os profissionais reconhecem a importância da interdisciplinaridade, mas 
têm que aprender dentro na prática como isso acontece.  

O ministério da saúde Segundo Ministério da Saúde, coloca que o PSF 
é "[...] uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 
operacionalizada mediante a implantação de equipes 
multiprofissionais em unidades básicas de saúde". 2006 



Dentro deste panorama, a psicologia continua em seu processo de construção, 
convivendo com o modelo tradicional e agindo dentro de uma outra perspectiva de 
atuação, num processo dinâmico de construção e práxis. Esse novo fazer dar-se com a 
contribuição de novos cursos de psicologia com ênfase na saúde e nos processos sociais, 
isso é reflexo de mudanças no panorama político, social e cultural, ancorado nas 
prerrogativas do SUS de promoção de saúde e prevenção da doença voltada para 
atuação na atenção primária. 
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