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RESUMO 
 
Este trabalho foi produzido a partir das experiências de um estudante de Psicologia na 
disciplina de Estágio Básico.  Essa disciplina tem como propósito proporcionar ao aluno 
um contato inicial com o exercício da profissão, possibilitando uma articulação da teoria 
com a prática psicológica ainda nos primeiros semestre do curso.  O Estágio Básico que 
fundamentou este trabalho foi realizado no Hospital Geral de Maceió com o objetivo de 
compreender a atuação do psicólogo hospitalar nesse tipo de instituição. Consistiu de 
visitas semanais nas quais o estagiário acompanhou uma psicóloga preceptora nos aten-
dimentos realizados, registrando em diário de campo tanto esses atendimentos, como os 
respectivos estudos de caso efetuados com a psicóloga. Essas experiências foram com-
partilhadas e discutidas em um grupo de supervisão composto de outros estudantes da 
disciplina e de uma professora supervisora. No final da disciplina, foi proposto que o 
aluno desenvolvesse uma atividade que estivesse em concordância com aquela atuação 
da profissional. Em conjunto com a psicóloga preceptora e a supervisora do estágio, o 
estudante elaborou como atividade, um artigo para ser publicado numa revista interna 
do referido hospital. O objetivo do artigo foi discutir os casos atendidos registrados no 
diário de campo e a experiência do Estágio Básico. Os casos foram analisados a partir 
das falas da psicóloga preceptora, dos pacientes atendidos, de outros profissionais da 
instituição, da supervisora e do próprio estagiário. Essas falas foram articuladas à bibli-
ografia referente às áreas de Psicologia Hospitalar e Práticas Discursivas. Os resultados 
avaliados no referido artigo, apontam para a importância do serviço de Psicologia no 
hospital e da necessidade de valorização dessa profissão por parte de outros profissio-
nais. Aponta ainda que um dos instrumentos necessários para que essa valorização ocor-
ra é a interconsulta entre psicólogos e demais profissionais do hospital, sendo esse um 
espaço de diálogo importante para compartilhar experiências e construir conhecimentos. 
O Estágio Básico se mostrou importante ao viabilizar o contato do estudante de Psico-
logia com a prática profissional, contribuindo para uma formação crítica e comprometi-
da com as demandas sociais. A possibilidade de publicação do artigo revelou-se como 
um meio para fomentar a interdisciplinaridade necessária no contexto de diferentes co-
nhecimentos ativos no cenário hospitalar. As práticas discursivas dos participantes esti-
mularam uma reflexão sobre os desafios encontrados no estágio, problematizando ques-
tões e ressignificando as ações do profissional de psicologia no hospital. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O Estágio Básico é uma disciplina que integra o novo currículo do curso de gra-
duação em Psicologia. Como produto da reforma curricular, essa disciplina visa propor-
cionar ao estudante um contato inicial com o exercício da profissão, diminuindo a dis-
tância entre o campo e a sala de aula, lacuna observada no currículo anterior. Para a 
experiência aqui apresentada, foi estabelecido no programa que o estudante matriculado 
nessa disciplina deve acompanhar sistematicamente as atividades desenvolvidas por um 
psicólogo preceptor em uma área de atuação específica. O estudante deve participar 



também de um grupo de supervisão. Esse grupo é composto por outros estudantes tam-
bém matriculados nessa disciplina que decidiram estagiar em diferentes áreas da Psico-
logia e por uma supervisora. Dessa forma, cada estudante como constituinte desse grupo 
pode compartilhar suas experiências contribuindo assim para sua formação e a dos cole-
gas. 

O Estágio Básico aqui relatado foi realizado em um Hospital Geral e consistiu de 
visitas sistemáticas, registro em diário de campo das atividades desenvolvidas, discus-
são dos casos com a psicóloga preceptora no local do estágio e com a professora no 
grupo de supervisão.  Propôs-se como ação final do estágio a elaboração de um artigo 
que dissertou sobre as vivências do estagiário no hospital a partir da construção conjun-
ta de casos clínicos com a psicóloga preceptora.  

A construção desse artigo revelou-se como uma intervenção na comunidade 
hospitalar. Teve como objetivos divulgar a proposta do Estágio Básico para os profis-
sionais da instituição e incentivar a produção científica no Hospital Geral, a fim de pos-
sibilitar a circulação do conhecimento. A valorização da Psicologia na instituição, tam-
bém foi objetivada com essa intervenção, na medida em que através do artigo apontou-
se para questões psicossociais que permearam os casos atendidos. Com essa atitude in-
tencionou-se chamar a atenção para a necessidade de exercício profissional comprome-
tida com as demandas sociais. 

O texto aqui desenvolvido é um desdobramento desse artigo produzido no Está-
gio Básico. No trabalho que se segue, objetiva-se abordar três dos doze casos acompa-
nhados pelo estagiário no Hospital Geral, articulando essas experiências com os funda-
mentos teóricos da Psicologia Hospitalar e com a concepção de vozes sociais de Mikhail 
Bakhtin. O texto foi dividido da seguinte forma: inicialmente contextualiza-se rapida-
mente a Psicologia no hospital e resgatam-se os processos que possibilitaram a atuação 
do psicólogo nessa área. A seguir, descreve-se o Hospital Geral, cenário físico e psico-
lógico onde foi desenvolvido o referido estágio. Os casos sucedem essa descrição e são 
apresentados incluindo-se uma avaliação dos autores acerca dos diferentes fenômenos 
que atravessaram os momentos vivenciados pelo estagiário e a psicóloga preceptora.  
 
2. A PSICOLOGIA NO HOSPITAL: CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRIC A 

 
           O trabalho da psicologia nos hospitais não é recente. Existem relatos de atuações 
dos profissionais de psicologia dentro do ambiente hospitalar que datam do início do 
século XX. Essa inserção se deu inicialmente de forma muito lenta, sendo o boom de 
psicólogos hospitalares nos EUA iniciado por volta dos anos cinqüenta, muito prova-
velmente em razão das grandes guerras e da necessidade advinda dos combatentes de 
receber atendimento psicológico especializado. No Brasil, a profissão de psicólogo de-
morou a aparecer e sua entrada acompanhou o percurso da Psicologia Hospitalar. (SIL-
VA; TONETTO e GOMES, 2006).  

Segundo o Protocolo de Assistência Psicológica da Unidade de Emergência Dr. 
Armando Lages, produzido em Novembro de 2006, a profissão de psicólogo foi regu-
lamentada no Brasil através da Lei n° 4.119, de 27 de agosto de 1962, sendo a Psicolo-
gia Clínica da Saúde uma especialidade reconhecida pela American Psychological As-
sociation (APA). Esta surgiu na década de 1950, com objetivos e metodologias próprias. 
No Brasil, nessa mesma década, a psicologia hospitalar surgia no Hospital das Clínicas 
da Universidade de São Paulo – USP, através da psicóloga Mathilde Neder. A Psicolo-
gia, com o passar dos anos, vem ganhando espaço em todas as áreas da sociedade, es-
tando hoje consolidada em todo país, em especial no hospital, um contexto onde, além 



das questões físicas, existem questões subjetivas ou psicológicas que permeiam a crise 
do adoecimento.  

Quando a Psicologia entrou no hospital, grande parte dos profissionais não esta-
va preparada para lidar com as demandas que os pacientes hospitalizados requeriam. O 
tempo da atuação, o constante lidar com o morrer e com a morte, a própria incompreen-
são das funções do psicólogo nesse ambiente, foram problemas que surgiram com o 
advento desse novo saber psicológico. Apesar dos percalços, essa inserção da Psicologia 
no hospital foi importantíssima para modificar a concepção de que ela fosse uma ciência 
pertencente unicamente ao campo acadêmico. Dessa forma, ela insere-se em uma práti-
ca aplicada à realidade social. Atualmente, a atuação do profissional em Psicologia 
Hospitalar está mais definida, encontrando-se entre suas atribuições lidar com as de-
mandas de sua instituição, atuar em uma equipe multiprofissional, lidar com demandas 
tanto dos pacientes como de sua família e da própria equipe, entre outras. Com isso não 
se intenta dizer que o psicólogo no hospital está restrito a essas ações. As atribuições do 
psicólogo no hospital ultrapassam as denominações de atividades específicas como es-
sas. Apesar de bem definido, o campo proporciona ainda grande potencial de crescimen-
to e desenvolvimento de novas atividades para a construção de um conhecimento cada 
vez mais amplo na área. 
 
3. O HOSPITAL GERAL DO ESTADO 

 
O Hospital Geral do Estado Osvaldo Brandão Vilela (HGE), instituição onde foi 

realizado o referido Estágio Básico, foi inaugurado em 16 de setembro de 2008. Ele 
resultou da união entre o Hospital Escola José Carneiro (HEJC) e a Unidade de Emer-
gência Dr. Armando Lages. O HGE possui um serviço de triagem que seleciona e en-
caminha os pacientes para os devidos tratamentos sendo importante esse serviço na or-
ganização do atendimento ali prestado. Quanto aos setores o hospital está dividido entre 
área azul (serviço de clínica, recepção e triagem), área amarela (destinada aos casos 
estabilizados), área vermelha, (destinada aos casos de urgência) e a área verde (destina-
da aos internamentos). 

Apesar dessa divisão e dos valores gastos para a construção desse hospital que é  
referência no Estado, sua estrutura atual não comporta o número de pacientes que lhe é 
destinado, configurando-se uma situação problemática para a atuação dos profissionais 
nessa instituição. Dos corredores sempre repletos de pacientes emanam odores desagra-
dáveis, os materiais são escassos e, segundo relatos de profissionais, os aparelhos para 
realização de exames por muitas vezes não funcionam.  

Esses empecilhos, entretanto, não impedem a atuação dos profissionais do HGE 
que buscam diariamente superar os obstáculos para prestar atendimento à população. 
Por outro lado, isso não significa que não haja problemas relacionados a práticas inade-
quadas no hospital. Faz-se necessário que os profissionais que ali atuam mantenham 
uma postura crítica e atuante de modo a buscar a transformação social e proporcionar 
um atendimento de qualidade para a comunidade. 
 
4. PRESSUPOSTOS CONCEPTUAIS PARA A ANÁLISE DOS CASOS: O A-

LINHAMENTO DE VOZES SOCIAIS 
 

No Estágio Básico, foi possível acompanhar doze casos, dentre os quais, três foram 
aqui selecionados para descrição e análise. Nesta análise de casos, focalizaram-se as 
ações discursivas. Para compreender essas ações tomou-se como referência a dinâmica 
de vozes formulada por Mikhail Bakhtin.  



O conceito de vozes aparece nos trabalhos de Mikhail Bakhtin associado à análi-
se literária da poética de Dostoiévski. Nesse contexto, esse conceito vem atrelado às 
relações e interações dialógicas, constituídas sócio-culturalmente, que são expressas e 
ressignificadas através das obras do poeta russo. Ao assumir que nos romances de Dos-
toiéski é possível identificar os diálogos de uma época e sua representação na voz de um 
autor que os condensa, confronta e atribuiu novos significados, o trabalho de Bakhtin 
aponta para a utilização de uma consciência que manifesta conteúdos de momentos his-
tóricos do presente e do passado. Isto constitui um discurso polifônico; uma multiplici-
dade de vozes que se atualizam a partir da enunciação de um único sujeito. Isso implica 
dizer que as vozes perpassam os contextos sociais; que aquilo que é dito possui uma raiz 
sócio-histórica, e que, através do discurso, essas vozes se renovam. Nesse sentido, Ba-
khtin compreendia que o conceito de vozes estava mais em consonância com a noção de 
consciências, ou pontos de vista, assumidos pelos sujeitos a partir do contato com diver-
sas opiniões e perspectivas históricas, do que propriamente com a noção de idéias, algo 
que seria próprio, inerente ao sujeito, e que, portanto, descaracterizaria sua interação 
com o meio social (BAKHTIN, 1981). 

Outros autores apropriaram-se e estudaram de maneira detalhada e pontual o 
conceito de vozes proposto por Bakhtin. Dentre eles, Wertsch (1991) destaca que a con-
cepção de voz de Bakhtin envolve um fenômeno muito mais amplo do que a representa-
ção auditiva de um enunciado. Para Wertsch, a ação mental humana só pode ser com-
preendida se forem considerados os instrumentos semióticos que possibilitaram sua me-
diação. Além disso, o conceito de vozes implica assumir que certos aspectos do funcio-
namento mental humano estão fundamentalmente atrelados aos processos comunicati-
vos. Este autor afirma que o uso do termo vozes lembra constantemente que mesmo os 
processos psicológicos, comumente considerados como individuais e isolados, envol-
vem processos de natureza comunicativa, portanto, sociais. Por fim, acredita que essas 
práticas de comunicação possibilitam a emergência do funcionamento individual; ou 
seja, nesse contexto, o termo vozes remete a construção de um funcionamento mental 
individual, que tem origem social, nos processos comunicativos, ou, de outra forma, nas 
práticas discursivas.  
   Por essa razão, Wertsch tem preferência pelo emprego do termo vozes, em opo-
sição à idéia de uma única voz. A escolha do uso do termo vozes se justifica, segundo 
este autor, em razão do foco de Bakhtin na dialogicidade, que pressupõe mais de uma 
voz. Dessa forma, Wertsch releva a noção de heterogeneidade no pensamento. Essa 
noção contrasta com a prerrogativa, ora implícita, ora etnocêntrica, de que existe uma 
forma óbvia e melhor para representar os objetos em uma dada situação. A noção de 
heterogeneidade nos leva a questionar porque certas formas de fala e pensamento (vo-
zes) são utilizadas em determinadas ocasiões em detrimento de outras. Isso implica na 
necessidade de compreender como e porque uma voz em particular ocupa um lugar cen-
tral em um determinado evento lingüístico, em um determinado enunciado ou discurso. 
Ao reconhecer isso, é possível conceber as relações sociais e as posturas dos sujeitos em 
determinadas situações, e, a partir daí, propor intervenções na realidade social. 

As vozes estão, portanto, em um constante movimento de construção e descons-
trução no mundo social, e este só pode ser compreendido na dialogicidade das relações 
humanas. Essas idéias são compartilhadas por Marková (2006). Ela salienta ainda que 
essas realidades multivocais são produções humanas para outros seres humanos, estabe-
lecendo uma rede discursiva de dialogicidade e polifonia. Faraco (2003) reitera a con-
cepção de dialogização das vozes sociais como sendo o encontro de diversas vozes em 
um contexto sociocultural específico, e fala da importância de se compreender as dinâ-
micas que as vozes estabelecem entre si e as respostas que elas provocam.  



5. OS CASOS 
 

A seguir nomeiam-se, descrevem-se e analisam-se três casos selecionados de um 
total de doze que foram estudados pelo estagiário, pela psicóloga preceptora e pela su-
pervisora na disciplina estágio básico.  

A nomeação sintetiza características compreendidas como relevantes na experi-
ência do estagiário. A análise, como já foi comentada em secções anteriores, foi desen-
volvida através da narrativa dos autores, que tecem significados para a dinâmica das 
vozes sociais que atravessam os sentidos construídos entre os pacientes e a psicóloga 
preceptora no momento dos atendimentos. 

 
5.1. O Discurso Psiquiátrico e o Atendimento ao Paciente com Transtorno Mental 

no Hospital Geral  
 

Este caso não foi acompanhado diretamente pelo estagiário, porém sua repercus-
são produziu reflexões de suma importância na supervisão. Todas as informações so-
bre o caso foram transmitidas pela psicóloga preceptora e possibilitaram levantar ques-
tões acerca da atenção dispensada a um paciente psiquiátrico no Hospital Geral e os 
efeitos do discurso produzido pela medicina sobre o louco.  

Segundo a Psicóloga, a paciente A. M. encaminhava-se frequentemente ao hos-
pital queixando-se de dor ao urinar. Todas as vezes ela foi atendida, medicada e liberada 
por não se constatar nenhum problema de origem física. Todavia, ela continuava sendo 
readmitida por apresentar resquícios de sangue em sua urina. Como a paciente já apre-
sentava há muito tempo essa demanda, nunca se encontrou nenhuma origem física, e o 
próprio histórico dela apontava para uma necessidade de acompanhamento psiquiátrico, 
os psicólogos e demais profissionais do hospital suspeitavam que ela mesma produzisse 
ferimentos em seu canal urinário para que pudesse adentrar no hospital e ali se estabele-
cer por um breve período, recebendo uma medicação na qual viciou-se. 
 Nesse dia, em particular, a paciente foi o pivô de um tumulto no hospital. Ao ser 
medicada, como ocorria em suas constantes idas ao hospital, A. M. quis ser atendida em 
uma solicitação, e para isso, segurou no braço de uma das enfermeiras. A enfermeira, 
nova no hospital, havia sido advertida de que aquela paciente era louca e que não deve-
ria chegar perto dela. Ao ser abordada dessa forma por A. M., a enfermeira acionou a 
polícia e prestou queixa. A razão da queixa seria que a paciente teria ameaçado a enfer-
meira, e sua família, de morte. Em conversa posterior com a psicóloga, a enfermeira que 
prestou queixa chegou a conclusão de que a paciente não havia dito aquilo, mas que ela, 
a enfermeira, havia pensado nessa possibilidade e estava com medo de que aquilo ocor-
resse, em função do estado psicológico da paciente e das conversas que havia tido com 
outras profissionais sobre o comportamento de A. M. no hospital.  O caso acionou todo 
o hospital, pois a polícia foi envolvida, e inclusive, a paciente foi encaminhada à dele-
gacia, permanecendo nesse local por um breve período até ser liberada. 
 Ao refletir sobre esse caso, identificou-se no discurso da enfermeira e das profis-
sionais que lhe advertiram sobre o comportamento “perigoso” de A. M., uma rede dis-
cursiva que remete a uma matriz histórica do século XVII e XVIII. A associação da 
loucura com a criminalidade, com a periculosidade e a maledicência, advém de um 
momento histórico em que o louco era tido como um indivíduo a ser corrigido, a ser 
disciplinado que, ao mesmo tempo, era portador de um mal para a sociedade e devia ser 
mantido longe. O louco é um indivíduo passível de correção, de adequação às normas 
sociais. Um indisciplinado corrigível, mas, ao mesmo tempo, não se sabe até que ponto 



ele pode ser corrigido, o que produz nesse período uma ambivalência no discurso sobre 
a loucura (FOUCAULT, 2002). 

Essas vozes ambíguas dos séculos XVII e XVIII ecoam nas falas das profissio-
nais e da enfermeira do referido caso. Elas são atualizadas na voz da enfermeira através 
do medo que sentia em relação à possibilidade da paciente lhe agredir em algum mo-
mento pelo fato dela ser louca. A atitude para correção atentada pela enfermeira foi pro-
curar a polícia, o órgão gerenciador dos conflitos entre aquilo que está de acordo com a 
norma social e aquilo que foge a esse princípio. No processo de produção de sentidos, a 
enfermeira em contato com as vozes das outras profissionais produziu uma imagem pré-
concebida da paciente. O fato de ela ter-lhe segurado o braço apontou para uma possível 
transgressão que devia ser logo compelida através do dispositivo legal. 

Esse caso possibilitou refletir sobre as atribuições de sentido que se dá à loucura 
através das vozes dos séculos XVII e XVIII, possibilitando-nos discutir quais as conse-
qüências e efeitos dessa nomeação de loucura enquanto indisciplina, fuga da norma e 
necessidade de correção, em um ambiente como o Hospital Geral. Possibilitou refletir 
também que função desempenharia o psiquiatra nesse contexto em articulação com a 
Psicologia para desmistificação desse louco que no hospital foi identificado como trans-
gressor indisciplinado e perigoso. 
 

5.2. A  Hierarquização de Discursos no Ambiente Hospitalar  
 

 Este foi o primeiro caso acompanhado pelo estagiário. Ele versa sobre um meni-
no de 12 anos internado na ala pediátrica devido a uma cefaléia crônica, submetido a 
uma restrição alimentar. O paciente e seus pais esperavam ser transferidos para outro 
hospital a fim de que fossem realizados exames pormenorizados da condição patológica 
do menino, cuja causa não havia sido ainda identificada.  
 A psicóloga se apresentou e realizou o acolhimento do paciente e de seus acom-
panhantes. O menino estava contido e chorava. Os pais se questionavam sobre a possi-
bilidade da cefaléia ter origem psicológica. A psicóloga iniciou sua fala explicando so-
bre a necessidade de exclusão de qualquer causa física que pudesse causar a patologia 
para posteriormente refletir sobre os fatores psicológicos que poderiam ocasionar aquele 
desconforto. Só a partir disso seria possível chegar a um diagnóstico definitivo sobre o 
que estava produzindo a cefaléia. 

Enquanto a psicóloga atendia ao paciente, uma médica interrompeu sua fala para 
avisar da chegada do carro que transportaria o paciente e a família para outro local onde 
o exame seria efetuado. Após interromper a fala da psicóloga, a médica prosseguiu com 
explicações sobre os procedimentos a serem tomados na situação de transferência do 
paciente, sem respeitar o espaço da profissional que estava realizando a intervenção 
naquele momento. Nesse sentido, as vozes dos médicos são supervalorizadas em detri-
mento das vozes de outros profissionais. Em práticas cotidianas, como a interrupção 
dessa psicóloga, essa relação de hierarquização se apresenta claramente.  

A partir desse caso, foram discutidos os processos de hierarquização do discurso 
médico nas práticas cotidianas (a hierarquização de vozes), e os dispositivos utilizados 
pelos profissionais para equilibrar essa relação entre os discursos. Segundo relato da 
própria psicóloga, esse tipo de interrupção configura-se freqüentemente no cotidiano 
hospitalar. Alguns médicos da instituição consideram a intervenção psicológica como 
uma conversa, sem fins terapêuticos, e, por essa razão, compreendem que podem inter-
rompê-la sem com isso causar qualquer tipo de prejuízo ao tratamento dispensado ao 
paciente. O médico, nessa prática, acaba desvalorizando o trabalho de outros profissio-



nais ao considerar que aquilo que quer falar, a sua voz, ocupa um lugar de maior impor-
tância em relação à voz do outro. 

Para compreender melhor a constituição dessa prática de hierarquização de vozes 
no ambiente hospitalar, faz-se necessário situar os espaços de emergência e prática do 
discurso médico. No fim do século XVIII a medicina vincula-se a dois grandes ideais, 
sendo um deles o do poder médico. Em uma sociedade organizada com auxílio do con-
trole médico, o status que esse profissional adquiriu só equivalia ao poder do clero 
(FOUCAULT, 2003). Essa posição de portador de um saber superior que um médico 
assume e a continuidade desse discurso atualizado nas práticas hospitalares contempo-
râneas corrobora com a permanência do privilégio das vozes do médico sobre as demais 
profissões no ambiente hospitalar. No presente caso, ao interromper a fala da psicóloga, 
a médica atualiza as vozes do século XVIII. Essa análise possibilitou compreender o 
funcionamento do processo de hierarquização para, a partir daí, propor ações que aju-
dem a modificar essa situação. 

Uma prática que os psicólogos vêm adotando para desconstruir essa hierarquiza-
ção de saberes no HGE é a interconsulta. A interconsulta, segundo explicou a psicóloga 
preceptora, é uma construção dos casos que se efetua entre profissionais de áreas distin-
tas a fim de configurar um atendimento interdisciplinar e proporcionar ao paciente uma 
avaliação/diagnóstico que se fundamente em mais de um saber, e seja, dessa forma, 
mais eficaz. Nessa prática os profissionais envolvidos reconhecem os limites de seus 
saberes e as possibilidades de articulação e reconhecimento das contribuições do saber 
do outro, o que possibilita romper com o processo de hierarquização e o privilégio de 
uma única voz sobre outras 

 
5.3. A Produção de Sentidos acerca da Função do Psicólogo  
 

Esse caso também foi acompanhado pela psicóloga e pelo estagiário. Uma crian-
ça havia sido internada na UTI Pediátrica apresentando sonolência e convulsões. A psi-
cóloga foi realizar o acolhimento e escutar a acompanhante que se identificou inicial-
mente como “mãe” e posteriormente como “tia” da criança. Como sua fala era confusa, 
não foi possível identificar se ela era realmente mãe ou tia, e, portanto, preferiu-se ado-
tar o termo acompanhante na continuação desse caso. 

 A acompanhante apresentava-se muito inquieta e falava ininterruptamente. Ini-
cialmente, afirmou que a doença da criança, um menino com cerca de oito anos, poderia 
ter sido causada por uma cena que ele assistira entre o pai e um conhecido da família. 
Nessa cena, o pai cortara o dedo do outro rapaz com uma faca. Segundo a mãe, esse 
comportamento violento poderia ter ocasionado uma perturbação na criança que veio a 
ter uma crise convulsiva no banheiro e, segundo ela, falava sobre sangue e dedos corta-
dos. 

Depois falou que o pai da criança usava remédios psiquiátricos. Segundo ela, se 
a criança tivesse tomado esses remédios do pai teria tido uma convulsão. A acompa-
nhante afirmava que a criança estava muito bem até antes da convulsão; se ela tivesse 
tomado os medicamentos poderia ter tido essa reação. Outro fator que ela atribuía a do-
ença da criança eram os desenhos e filmes que assistia. Os filmes da televisão eram 
muito violentos e poderiam ter causado a convulsão. 

Ao dirigir-se à psicóloga, a paciente resgata um emaranhado de vozes acerca do 
quê e do como se fala com um psicólogo; acerca de quais problemáticas esse profissio-
nal se encarrega. A forma como ela se relaciona com a psicóloga reflete uma imagem 
social desse profissional.  Em sua fala é possível constatar significados sobre a função 
de ser psicólogo. Entre esses significados, destaca-se, por exemplo, o psicólogo como 



profissional que trata do trauma psíquico no hospital e o psicólogo como detentor de um 
conhecimento sobre os psicofármacos. 

Como já foi apontado na contextualização histórica, houve um aumento conside-
rável de psicólogos no âmbito hospitalar a partir da década de cinqüenta a fim suprir a 
necessidade dos militares de atendimento psicológico especializado. Esse atendimento 
era requerido para ajudá-los a lidar com os traumas ocasionados pela 2ª Guerra Mundi-
al, o que contribuiu para construir a imagem de que o psicólogo seria o profissional res-
ponsável por tratar do trauma psíquico dos pacientes hospitalizados. Ao falar com a 
psicóloga, a acompanhante elenca como causas possíveis de emergência da doença o 
fato da criança presenciar e assistir eventos de natureza violenta que poderiam exercer 
um efeito traumático sobre ela. Dessa forma, essa função do psicólogo hospitalar da 
década de cinqüenta é atualizada na voz da acompanhante, no momento em que ela se 
dirige à psicóloga e atribui o sentido da doença a uma causa psicológica, a um trauma 
psíquico. 

Isso possibilita refletir sobre o lugar do psicólogo no hospital, e como a sua pre-
sença já evoca algumas características discursivas. Wertsch (1991) chama a atenção 
para essas caracterizações do discurso em função do contexto dialógico em que ocorre a 
atualização. Essa forma de endereçamento ao psicólogo reflete concepções (vozes) a-
cerca de sua competência que podem ser evidenciadas, por exemplo, quando a acompa-
nhante traz a questão da doença ter sido causada pela ingestão de psicofármacos.  Isso 
pode ter ocorrido pelo fato de ter sido atribuído ao psicólogo e aos demais profissionais 
que trabalham com saúde mental, o conhecimento sobre esses medicamentos e seus 
efeitos. Essa atribuição foi um fomento para a acompanhante produzir sentidos acerca 
dos efeitos que um psicofármaco poderia ocasionar quando ingerido por uma criança de 
pouca idade, que não apresentara até o momento nenhuma anormalidade psíquica. Para 
a acompanhante, isso poderia desencadear um surto, uma convulsão, algo que não está 
compreendido em seu contexto social. 

Esse caso possibilitou refletir sobre o lugar do psicólogo no hospital, os signifi-
cados atribuídos para esse profissional e para as atividades por ele desempenhadas. Pos-
sibilitou também compreender como as histórias (vozes) que falam sobre o psicólogo se 
atualizam no discurso da acompanhante através dos sentidos que ela produz para a do-
ença da criança interconstituídos com a profissional com quem interagia.  

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Essa análise das práticas discursivas no Hospital Geral ilustrou a forma como as 

vozes da história transitam nas ações discursivas e atualizam-se nas construções de sen-
tidos contextuais. Nessa análise incluem-se também os sentidos construídos pelo estagi-
ário acerca das ações discursivas dos pacientes, da psicóloga preceptora e dos demais 
profissionais que atuaram nos contextos por ele experimentados. O conceito bakhtiniano 
de vozes suportou essa trajetória analítica que deu primazia a função da linguagem para 
se compreender a função dos atendimentos psicológicos no contexto hospitalar.  

A linguagem, nesse contexto, foi compreendida como o espaço dialógico, inter-
relacional, onde emergiram as vozes sociais com sentidos atualizados. Nessas atualiza-
ções residiu a matéria para a intervenção da psicóloga.  Dessa forma a linguagem foi 
concebida como a ação dos pacientes e da psicóloga. Evidenciamos assim que discurso 
é ação. No contexto do Hospital Geral, as ações da psicologia puderam ser identificadas 
a partir das práticas discursivas que envolviam a psicóloga, os pacientes e os acompa-
nhantes atendidos. 



 Como resultado também da presente análise chamou-se a atenção para a neces-
sidade de superação do discurso médico como detentor absoluto do saber hospitalar e da 
valorização dos demais discursos. Para essa superação investe-se na interconsulta. A-
credita-se que essa estratégia fortalece a possibilidade dos profissionais, envolvidos com 
a intenção da interdisciplinaridade, compreenderem a relação entre as práticas discursi-
vas e a configuração dos fenômenos que eles abordam.  
 Essa análise de casos construída num período do estágio básico não se propôs 
esgotar as questões aqui apontadas. No momento, contemplou-se, através dela, a possi-
bilidade de apresentar indicativos de uma perspectiva para se compreender e avaliar o 
exercício da Psicologia no contexto hospitalar.    
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