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Resumo. A pesquisa qualitativa que utiliza como modelo paradigmático a consulta terapêutica com os 

mais diversos mediadores dialógicos tem mostrado eficiência na discussão de casos, quando a explo-

ração das particularidades e especificidades se fazem necessárias na busca de variáveis ainda não in-

vestigadas. A investigação dos campos psicológicos, isto é, dos sentidos ideoafetivos organizados em 

um complexo de crenças é bastante facilitada pelo método, bem como também é facilitada a emer-

gência, o redimensionamento e a elaboração de conteúdos psicológicos. Temos, então, um método 

que é a um só tempo, investigativo e psicoterapêutico. Entendemos que a consulta terapêutica não 

substitui as psicoterapias psicanalíticas clássicas; tendo em vista que o principal objetivo desta última 

é proporcionar mudanças através da transformação das memórias primitivas que causam sofrimento 

psicológico. O método foi criado a partir da perceção de Winnicott (2000) sobre a importância das 

primeiras consultas em psiquiatria quando, então, buscou maximizar a disponibilidade do seu paciente 

na busca da cura. Além disto, no método está presente a assunção da teoria clínica do desenvolvi-

mento psicológico como identificado e teorizado pelo autor. A consulta se estabelece em um espaço 

transicional, um espaço privilegiado onde o brincar é compreendido como a constituição do si mesmo. 

Trata-se de uma relação dialógica onde o psicólogo é utilizado como objeto subjetivo - condição que 

proporcionará à pessoa criar e encontrar o objeto buscado -, objetivamente percebido na realidade 

compartilhada. A importância dos mediadores dialógicos, Winnicott (2000) depreende da experiência 

advinda da prática clínica com o jogo da espátula e do rabisco quando os pacientes utilizavam com 

sucesso estes recursos para expressão pré-verbal dos conflitos. A consulta terapêutica é mais um pro-

cedimento clínico do que propriamente um método clínico, dada a flexibilidade do processo em se 

adequar às especificidades de cada paciente, grupo de pacientes ou participantes das pesquisas. De 
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parte do participante, condições mínimas devem ser observadas. Deve haver um interesse direcionado 

ao objeto apresentado como mediador dialógico, então, segue o envolvimento com o objeto, a criação 

de um mundo subjetivo, através deste e, finalmente, a destruição do objeto subjetivamente concebido 

para o objeto percebido na realidade compartilhada. Espera-se ainda, do pesquisador, que este seja 

capacitado para criar um setting, a confiabilidade e a sustentação necessárias à expressão do si 

mesmo. Espera-se, também, uma atitude não interpretativa dada a condição em que se estabelece a 

consulta. Nestas condições intersubjetivas, o psicólogo/pesquisador deve ser capaz de manter-se psi-

quicamente disponível às demandas ideoafetivas do participante. Nas pesquisas que seguem além do 

mediador dialógico, O Procedimento dos Desenhos-Estória com Tema, Aiello-Vaisberg (1999) utilizou-

se também da Narrativa da História de Vida, modificando, assim, a proposição inicial do autor para as 

consultas terapêuticas. De outro modo, a Narrativa da História de Vida proporciona a reflexão racional 

dos conteúdos apresentados e uma nova edição de si mesmo por parte do participante. Todavia, temos 

a consulta terapêutica realizada por meio dos mediadores dialógicos, o Procedimento de Estórias com 

Tema e a Narrativa da História de Vida proporcionando a investigação dos conteúdos ideoafetivos em 

diversas situações da vida. Ressalta-se aqui a condição ética proporcionada por um método de inves-

tigação da psique minimamente invasivo. Os três primeiros trabalhos utilizaram como método quali-

tativo de investigação a consulta terapêutica, baseada na proposta winnicottiniana. A Narrativa da 

História de Vida, uma narrativa interativa em psicanálise (Granato et al., 2011) e os Desenhos-Estória 

com Tema (Aiello-Vaisberg, 1999) foram utilizados como mediadores dialógicos e instrumentos de co-

leta de dados. Para realização da análise foi utilizada a identificação das concepções imaginativas e dos 

campos psicológicos emergentes nas produções gráficas e nas narrativas, por meio da atenção flutu-

ante e associação livre. Pautamo-nos na concepção de campo psicológico de Herrmann (2001) e Bleger 

(1989), entendido como um sistema de regras não-conscientes que organiza e determina as relações 

nas experiências vividas (Herrmann, 2001) e na consulta terapêutica em psiquiatria infantil concebida 

por Winnicott (2000). Na pesquisa-intervenção, proporciona-se um espaço transicional no qual o par-

ticipante possa criar/encontrar sua própria construção imaginária de saúde psicológica. Primeira-

mente, na narrativa, solicita-se que o participante conte a sua vida a partir do acontecimento que for 

mais importante para si. Esta modalidade de investigação propõe a participação ativa do participante, 

dando início à configuração do espaço transicional: auxilia a exploração do campo e dos temas a serem 

abordados e fornece dados sobre a experiência que virá a seguir nos Desenhos-Estória Com Tema – 

em que se solicitou aos participantes que realizassem uma produção gráfica com o tema saúde psico-



lógica. O uso deste último mediador propõe-se a gerar condições de emergência de conteúdos ideoa-

fetivos referentes à temática, imaginário de saúde psicológica, com o mínimo de interferência das ra-

cionalizações e de respostas politicamente corretas. O imaginário de saúde é de importância crucial 

para a compreensão de problemas que aparecem neste campo de atuação devido a fatores diversos, 

e que interferem no atendimento à população, tanto nas ações de promoção e prevenção, quanto no 

atendimento clínico. Ressalta-se a título de exemplo problemas referentes à adesão aos tratamentos 

e à falta de entendimento e acordos no diálogo entre o cliente do sistema de saúde e os profissionais 

que atuam na área. Nas pesquisas apresentadas busca-se investigar especificamente a saúde psicoló-

gica, tendo em vista a importância desta variável para qualquer tipo de atendimento na área da saúde 

e, além disso, considera-se o impacto que a reflexão sobre a temática pode promover na autonomia 

das pessoas. A proposta para o presente painel é apresentar quatro pesquisas delineadas como estu-

dos de caso. Duas das quatro pesquisas são sobre o imaginário de saúde psicológica: uma delas em 

médicas e, outra, em mulheres negras jovens moradoras da periferia. A terceira pesquisa é sobre o 

imaginário de maternidade e a paternidade entre adultos jovens estudantes universitários; e, a quarta 

pesquisa a ser apresentada discorre sobre a representação social de saúde psicológica entre profissio-

nais de saúde da cidade de Lisboa, Portugal. Esta última é um desdobramento de uma dissertação 

sobre saúde em que se buscou identificar a representação social de saúde entre profissionais da área. 

Neste último trabalho, serão apresentados os resultados referentes a uma das perguntas propostas 

para provocar a linha associativa com o tema: Quais são os fatores que influenciam a Saúde Psicoló-

gica? Neste painel, serão apresentados os resultados das quatro intervenções. Investigar o imaginário 

coletivo de saúde psicológica advém da nossa experiência com estágios no ambulatório de atendi-

mento psicológico a gestantes de alto risco e outras experiências na carreira do clínico e docente pes-

quisador. Realizar estas pesquisas e compartilhar o conhecimento decorrentes destas com a equipe 

multiprofissional promove aperfeiçoamento no atendimento do cliente do sistema de saúde e propor-

ciona condições para a elaboração de material informativo à população em geral, além da riqueza 

heurística do conhecimento produzido na vida concreta para o ensino da psicologia. 
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1- Dinâmica/estratégia: 
a. Apresentação (Dinâmica de Grupo) 
Inicialmente serão apresentadas as quatro pesquisas em intervalos de 15 minutos. Cada 
membro do grupo irá explanar o subtema que investigou em torno do eixo principal dos 



estudos: saúde psicológica. No transcorrer das apresentações os assistentes deverão ano-
tar perguntas e observações que serão respondidas e debatidas nos 20 minutos finais da 
realização do painel.  

 
b. Exposição Teórica do tema (conteúdo e tempo de intervenção de cada membro) 

Marilia Gonçalves e Bruna Poggi serão as mediadoras alternadamente e Luiza Riani irá  fazer a recolha 
das perguntas da plenária assistente. Os membros da mesa serão: Bruna Rodrigues Pogui, Marilia 
Gonçalves e Luiza Cesar Riani Costa. Em seguida serão apresentadas as aplicações da proposta em ou-
tros contextos e finalmente será aberta uma sessão de 20 minutos para respostas as perguntas que 
foram recolhidas durante as apresentações. 

Apresentação: Bruna Rodrigues Pogui (15 minutos) 
Pesquisa 1. Quais são os fatores que influenciam a Saúde Psicológica? (Rodrigues Poggi; Marilia Gon-
çalves; Filipa Pimenta) 
Apresentação: Luiza Riani (15 minutos) 
Pesquisa 2. Concepções imaginativas de saúde psicológica em mulheres negras: Estudo de caso com 
Consultas Terapêuticas (Ana Carolina dos Santos Silva, Marilia Gonçalves) 
Apresentação: Luiza Cesar Riani Costa (15 minutos) 
Pesquisa 3. Concepções imaginativas de saúde psicológica em médicas: estudo de casos (Marília Gon-
çales, Luiza Cesar Riani Costa) 
Apresentação: Marilia Gonçalves  (15 minutos) 
Pesquisa 4. Imaginário sobre maternidade/paternidade: contribuições para um desenvolvimento 
saudável (Gustavo Campassi Salgado, Marília Gonçalves) 
 

Aplicação da proposta em outros contextos 
Apresentação: 10 minutos Marilia Gonçalves  
Apresentará uma síntese sobre a aplicação da estratégia metodológica nos contextos da 
educação a partir do ponto de vista dos professores, da inclusão social e do ensino na 
preparação para alunos estagiários de um curso de psicologia e sobre a concepção de família 
em crianças entre 5 e 6 nos. Seguem abaixo os textos que irão nortear a apresentação. 
 
O Imaginário Coletivo de Estudantes de Educação Física sobre Pessoas com Deficiência. Psicol. Soc. [on-
line]. 2009, vol.21, n.2, pp.250-255. ISSN 0102-7182. 
Resumo: O trabalho objetivou o estudo do imaginário coletivo de estudantes de Educação Física sobre 
pessoas com deficiência. Articulou-se, metodologicamente, em torno do uso do Procedimento de De-
senhos-Estórias com tema na abordagem coletiva de uma classe composta de trinta alunos. O material 
obtido foi psicanaliticamente analisado à luz da Teoria dos Campos. Constatamos que as concepções 
dos alunos sobre deficiência emergem a partir de dois campos psicológicos não-conscientes: "deficiên-
cia como sofrimento humano" e "deficiência como problema técnico". A nosso ver, o primeiro campo 
corresponde à possibilidade de assumir posturas sensíveis e cuidadosas diante da questão da deficiên-
cia, ao passo que o segundo expressa a ação de estratégias defensivas que visam a negar a importância 
de dimensões afetivo-emocionais ligadas ao sofrimento, tornando a pessoa com deficiência objeto de 
ações essencialmente técnicas 



A Experiência Emocional do Estudante de Psicologia frente à Primeira Entrevista Clínica. Aletheia 28, 
jul./dez. 2008  
Resumo: Focalizando o momento em que os alunos de Psicologia vivenciam suas primeiras entrevistas 
clínicas, foi concebida uma estratégia investigativa-interventiva, baseada no uso do Procedimento de 
Desenhos-Estórias com Tema (PDE com Tema), através do qual os estudantes realizaram, 
individualmente, desenhos e histórias sobre “um aluno em sua primeira experiência psicanalítica com 
criança”. O conjunto das produções foi psicanaliticamente analisado em busca da captação de campos 
psicológicos não conscientes, segundo os quais se organiza o imaginário coletivo. Encontramos os 
campos “o paciente ideal”, “o terapeuta expert”, “a possibilidade de rejeição” e “o encontro com o 
outro”, que acabam sustentando um imaginário coletivo, a respeito das primeiras entrevistas clínicas, 
marcado pelas sensações de despreparo e de mal-estar emocional, o que nos leva a conceber a 
supervisão como espaço que deve integrar conhecimento teórico e função de holding.  
Palavras-chave: formação do psicólogo clínico; imaginário coletivo; procedimento de Desenhos-Estórias 
com Tema. 

Imaginário Coletivo de Professores sobre o Adolescente Contemporâneo, Paidéia, 2008, 18(39), 155-
164 
Resumo. A partir da compreensão de que os professores podem desempenhar importante função no 
processo de amadurecimento pessoal de seus alunos, estabelecemos como objetivo de pesquisa 
investigar seu imaginário coletivo sobre o adolescente contemporâneo. Realizamos uma entrevista 
grupal, em que participaram seis professores de Ensino Médio, fazendo uso do procedimento 
DesenhosEstórias com Tema, que concebemos como recurso mediador-dialógico. Após a entrevista 
foram redigidas narrativas transferenciais sobre o acontecer clínico que, junto com os desenhos-
estórias, foram psicanaliticamente consideradas, permitindo a captação interpretativa dos seguintes 
campos de sentido afetivo-emocional: “mundo vegetativo”, “separando o joio do trigo” e “criança feliz, 
adolescente infeliz”. Concluímos que, no grupo abordado, o adolescente é concebido como passivo, 
infeliz e incapaz de fazer escolhas, necessitando ser guiado em sua vida.  
Palavras-chave: professor, adolescência, imaginário coletivo. 
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Resumo. O presente estudo tem como objetivo investigar as representações nos profissionais 
de saúde sobre os fatores que influenciam a saúde psicológica (SP). A grande valia desse estudo é dar 
voz aos profissionais de saúde, uma classe pouco ouvida nessa direção. Considerar o conhecimento 
desses profissionais, que na maioria debruçam em  uma atividade que está  voltada aos aspectos 
fisiológicos da saúde é possibilitar a ampliação do constructo para além de constituir como ponto de 
partida capaz de nortear as ações de consciencialização e a realização de práticas saudáveis do dia-a-
dia. Nesse sentido,  a compreender a representação dos fatores que influenciam a saúde psicológica 
pelos profissionais é fundamental para a modificação ou adaptação ao meio e, consequentemente, 
atingir o bem-estar completo proferida pela OMS.  Esta investigação insere-se nesta problemática e 
tem como objetivo específico de compreender as variáveis essenciais para atingir a saúde psicológica. 
As entrevistas foram semi dirigidas e presenciais e com uma amostra de conveniência composta por 
26 profissionais de saúde, residentes em Lisboa (Portugal), com idades variam entre os 23 e os 63 anos, 
sendo que 69.23% do sexo feminino. O tempo de experiência professional dos entrevistados que oscila 
entre um mês e 40 anos (M = 8; DP = 9.43) e distribuem-se pelas seguintes áreas profissionais: medicina 
(n = 4), psicologia (n = 5), enfermagem (n = 5), nutrição (n = 6), odontologia (n=1) e fisioterapia (n = 5). 
Especificamente em relação ao estado de saúde geral, a maioria dos entrevistados (88.45%) considera 
que tem uma saúde boa ou excelente, apesar de 76.92% apresentar alguma doença diagnosticada. 
Destaca-se, ainda, que 80.76% dos participantes possui um relacionamento afetivo-sexual. Os dados 
foram recolhidos através de um questionário constituído por questões de caracterização 
sóciodemográfica, profissional e estado geral de saúde. Foi, ainda, realizada uma entrevista 
semiestruturada individual, na qual questionava os entrevistados: “O que é para si saúde psicológica?” 
e “Na sua opinião, quais os fatores que influenciam a saúde psicológica?” (Porém os conteúdos que 
resultam da primeira pergunta não são objeto de análise nesse artigo). Na primeira fase, a 
investigadora explicou o objetivo da pesquisa através de e-mail ou por telefone, a alguns dos seus 
contatos com experiência clínica nas áreas da medicina, psicologia, nutrição, enfermagem, 
odontologia e fisioterapia. Após a anuência dos mesmos foi agendado um dia e local para a realização 
das entrevistas. Foi entregue um consentimento informado e um pedido de autorização para a 
gravação das entrevistas. Após a assinatura dos referidos documentos, o profissional de saúde 
respondeu às questões de caracterização sóciodemográfica, profissional e do estado de saúde geral. 
Seguidamente, foram realizadas individualmente, as entrevistas semiestruturadas que continham as 
perguntas.  “O que é para si saúde psicológica?” e “Na sua opinião, quais os fatores que influenciam a 
saúde psicológica?” Para as entrevistas não havia delimitação de tempo e foram realizadas num 
ambiente isolado de sons e de outras interferências, a fim de privilegiar a recolha cuidadosa dos dados. 
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Após a aplicação do questionário das variáveis psicossociais (acontecimentos de vida e estado 
emocional), a participação foi agradecida. Os entrevistados foram, ainda, questionados sobre a 
possível indicação de outros profissionais disponíveis para participar na investigação. Todas as 
entrevistas foram transcritas e rigorosamente avaliadas. Utilizou a análise qualitativa pluralista, que 
utiliza duas técnicas específicas. A análise de conteúdo (Bardin, 1977) e a análise temática (Braun & 
Clarke, 2014).  Assim, foram respeitados os critérios de exclusividade e exaustividade. Na análise de 
conteúdo se criam as categorias, que representam os diversos discursos, de modo a produzir várias 
unidades de codificação; a análise temática permite o reconhecimento de temas comuns, que são os 
padrões espelhados nos constructos teóricos orientados pela literatura. De modo resumido, a análise 
pluralista permite, simultaneamente, uma abordagem indutiva, nas categorias próximas do conteúdo 
manifesto e estas são identificadas, classificadas e codificadas e deduzidas  com a exploração de temas 
frequentemente mencionados na literatura. A fim de verificar a confiabilidade da análise qualitativa, 
calculou o kappa de Cohen baseado em duas entrevistas, que foram cotadas independentemente por 
dois avaliadores e especialistas na área de saúde. A concordância inter-avaliador foi substancial (.796). 
Assim, foram encontradas 28 categorias: experiência laboral, fatores afetivos relacionais, ambiente 
que foi subdividida em ambiente laboral/ ambiente saudável/ ambiente inespecífico,  socioeconômico 
, suporte/meio familiar, interação saúde psicológica e saúde física e estresse, estabelecimentos de 
objetivos e processos associados, personalidade, cultura/educação, acontecimento de vida, ruptura 
(ruptura da realidade, ruptura equilíbrio, ruptura paradigma), auto estima/auto imagem, 
representação da doença, genéticas , fases da vida, gestão do tempo, interdependência fatores 
internos e externos e  rotina/dia a dia, suporte social informal, vida social e depressão e ansiedade. 
Verifica-se, ainda, que as categorias mais citada pelos profissionais foram: experiência laboral, fatores 
afetivos relacionais, ambiente que foi subdividida em ambiente laboral/ ambiente saudável/ ambiente 
inespecífico e socioeconômico. Assim, para os entrevistados é de suma  relevância os desdobramentos 
psíquicos provocados pela atividade laboral. Neste sentido, Blustein (2008, p. 228) refere que o traba-
lho deve ser um “local para o desenvolvimento e a expressão da saúde psicológica”. Heloani e Capitão 
(2003) acrescentam que a ocupação profissional deve ser uma tarefa promotora de realizações pesso-
ais e intelectuais, e ainda deverá existir uma interação com comunidade. Na mesma linha, ainda 
Blustein (2008) entende para obter saúde psicológica é necessário que o trabalho seja encarado como 
uma atividade remunerada que o insere na sociedade e lhe traz prazer e satisfação. 
Esse tema é de fundamental importância para o Brasil, que atualmente o vive apreensivo em virtude 
das  reforma trabalhistas, nesse sentido esse estudo salienta para a repercussão que essas mudanças  
impactar na saúde psicológica do trabalhador brasileiro? Outro fator consensual prende-se com o im-
pacto dos aspectos sociais na saúde psicológica do indivíduo. Conclui que as categorias emergentes 
que influenciam a SP identificados pelos participantes variaram na sua natureza, fazendo referência à 
experiência laboral (n = 11), fatores afetivo-relacionais (n = 9), fatores socioeconômicos (n = 8), 
interação entre saúde física e saúde psicológica (n = 7), entre outros. Conclui-se através da análise 
qualitativa das representações dos profissionais que a saúde psicológica sofre influência das diversas 
dimensões sejam elas físicas, psíquicas e sociais. Assim, os entrevistados apresentam uma ampla visão 
do conceito saúde psicológica. 
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Resumo. O presente estudo objetivou identificar e discutir as concepções imaginativas de saúde 
psicológica de duas médicas e uma estudante de medicina; e utilizar a consulta terapêutica 
como instrumento adequado á pesquisa qualitativa na modalidade de pesquisa-intervenção. 
Optou-se pela consulta terapêutica devido às suas características particulares, que permitem ao 
mesmo tempo coletar dados importantes para uma investigação, e fazer intervenção em 
conteúdos que causem sofrimento psíquico ao participante. Assim, a escolha desta metodologia 
traz benefícios para ambas, investigadora e participante. Consulta terapêutica é uma técnica 
desenvolvida por Winnicott, e pode ser entendida a partir de três características principais: 
consiste em poucos encontros, conta com o uso de um mediador dialógico e privilegia o holding, 
no lugar da interpretação. As consultas terapêuticas visam obter e conduzir elementos vitais que 
possam ajudar o paciente a elaborar um sofrimento ou dificuldade. Winnicott (1984) explica que 
a diferença básica entre uma terapia psicanalítica e uma consulta terapêutica é que a primeira 
visa fazer tanto quanto possível, enquanto a segunda busca fazer o mínimo necessário. A 
consulta terapêutica se respalda em uma comunicação significativa entre os membros do 
encontro, e pode ser facilitada com a utilização de mediadores-dialógicos. O primeiro mediador 
dialógico utilizado nesta pesquisa, a Narrativa de História de Vida, consiste em um convite para 
a participante de que narre a sua tragetória de vida a partir de um momento significativo. Trata-
se de um diálogo entre pesquisadora e participante que segue o fluxo ideoafetivo da 
participante, de modo a favorecer o estabelecimento de confiabilidade. O segundo mediador 
dialógico, o Procedimento Desenhos-Estória com Tema, consistiu em solicitar às participantes 
que fizessem um desenho com o tema Saúde Psicológica. Ao terminar o desenho, cada 
participante escreveu uma história sobre sua produção gráfica. A pesquisadora realizou os 
mesmos passos que as participante, produzindo também um Desenho-Estória em cada consulta, 
com a intenção de manter um ambiente dialógico. Quando pesquisadora e participante 
terminavam suas produções, liam suas histórias e mostravam seus desenhos uma para a outra. 
Após cada consulta terapêutica, a pesquisadora descreveu o conteúdo narrado pela 
participante, juntamente com suas próprias percepções sobre o encontro, para posterior análise 
de dados. Nenhuma consulta foi gravada. As participantes foram recrutadas entre pessoas 
voluntárias em uma amostra de conveniência, sendo solicitada junto à comunidade dos 
profissionais e graduandos de duas cidade do interior paulista. O contato foi feito virtualmente 
ou por telefone e a pesquisadora fez o convite explicando a pesquisa e a metodologia, 
apresentando a elas o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A presente pesquisa, um 
estudo de casos, investigou duas médicas formadas (Marina, 36 anos e Carla, 40 anos), e uma 
estudante de graduação de medicina (Larissa, 21 anos). Marina atuava como anestesista e Carla 
como clínica geral, ambas em uma cidade do interior de São Paulo. Larissa estava cursando o 
terceiro ano de graduação em medicina em uma universidade do interior paulista, à época do 
encontro. Todos os nomes desta pesquisa são fictícios; o anonimato das participantes foi 
preservado. Os dados coletados e analisados foram as narrativas e os desenhos produzidos por 
cada participante. As produções das participantes foram discutidas com a orientadora da 
pesquisa, para possibilitar a multiplicidade de olhares sobre aos dados, o que constitui um 
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elemento essencial na produção de conhecimento científico. As pesquisadoras aproximaram-se 
dos dados pela perspectiva psicanalítica, utilizando-se da associação livre e da atenção 
flutuante, para identificar os campos que regem o imaginário médico de Saúde Psicológica. As 
Narrativas de História de Vida foram lidas atentamente e identificamos campos comuns entre 
as histórias das três participantes, que evidenciaram questões importantes sobre a comunidade 
médica. Nos Desenhos-Estória foram identificados os campos psicológicos relativos à saúde 
psicológica. Em seguida procurou-se agrupar tais campos em categorias mais amplas, de modo a 
identificar concepções coletivas a respeito do que foi investigado. Vale ressaltar que estas 
categorias não foram estabelecidas a priori; elas emergiram de acordo com os conteúdos de cada 
desenho. Com a pesquisa-intervenção, foi possível promover um campo dialógico onde as 
participantes puderam elaborar conteúdos ideoafetivos manifestos. Durante a narrativa de 
história de vida as participantes envolveram-se na atividade, fizeram suas narrativas a partir do 
momento que consideravam importante, aprofundaram nos assuntos, se envolveram na consulta 
e fizeram uso do espaço transicional, demonstrando confiabilidade no ambiente. Durante a 
produção dos desenhos, brincaram livremente com as cores e os diversos materiais disponível. O 
uso das Consultas Terapêuticas permitiu que as participantes produzissem em meio a um 
ambiente confiável, onde puderam se envolver e elaborar conteúdos emergentes. Seguem 
resumidamente os resultados obtidos. Foram identificados nas produções gráficas cinco campos 
psicológicos: relacionar-se; natureza; brincar; escolhas; ser real. O primeiro campo, “Relacionar-
se”, foi o único presente nos três desenhos. Nele as participantes retrataram a importância de 
estar em relação com o outro. Já campo psicológico denominado “Natureza”  evidenciou a 
valorização e necessidade de estar em contato com a natureza. O terceiro campo psicológico 
trouxe o brincar como possibilidade de alívio de tensões e de promoção de saúde. Observou-se 
a relevância dos estados tranquilos nos campos “Natureza” e “Brincar”. Os dois últimos campos 
foram identificados somente no desenho de Larissa, e estão intimamente ligados: o campo das 
Escolhas e o campo do Ser Real. Para esta participante a saúde psicológica  é sentir-se real, que é 
possível quando as escolhas sobre o modo de viver são correspondentes aos desejos. Saúde 
psicológica seria, então, a expressão do verdadeiro self, pela análise do desenho-estória. Em 
outra fase, analisando as narrativas de história de vida, destacaram-se campos comuns às três 
participantes, entre eles: relações pessoais, escolha profissional e morte. Morte foi a temática 
que apareceu com maior ênfase, sendo que a rotina acadêmica e profissional deixa pouco espaço 
para momentos de introspecção a respeito do morrer. A relação entre medicina e a morte é um 
tema de frequente interesse na literatura, demonstrando como o método utilizado permitiu a 
emergência de temas importantes do imaginário coletivo e não somente vinculados às histórias 
pessoais de cada participante. Em conclusão, a estratégia metodológica adotada permitiu que as 
participantes falassem em primeira pessoa sobre o que é saúde psicológica para cada uma delas, 
e estas falas representaram perspectivas de um coletivo. Os elementos identificados como 
necessários para experiência de saúde psicológica, na concepção destas participantes, foram: 
relacionar-se com outros (sendo este outro de relação familiar ou amorosa); estar em contato 
com a natureza; realizar experiências lúdicas; ser possível fazer escolhas que permitam ao ser 
sentir-se real.  
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Resumo. Durante os períodos em que a população negra foi escravizada no Brasil e no contexto 

pós-abolição, a mulher negra ocupou espaço singular marcado por submissão, racismo e invisibilidade, 
fatores que perduram nos dias atuais como desigualdades sociais, raciais e de gênero, podendo acar-
retar prejuízo e sofrimento psíquico. Neste contexto, verificamos a importância de direcionar este es-
tudo a tal população, considerando também que na literatura atual, nas bases de dados CAPES, BVSPsi, 
Scielo e PePsic, não há trabalhos que interseccionem saúde psicológica e mulheres negras brasileiras. 
O objetivo deste trabalho foi identificar campos psicológicos e investigar, identificar e compreender 
concepções imaginativas de Saúde Psicológica emergentes nas consultas realizadas com mulheres 
autodeclaradas negras, na faixa etária de 18 a 29 anos, residentes na periferia de um município do 
interior de São Paulo. A estratégia metodológica utilizada foram as Consultas Terapêuticas constituídas 
pelos mediadores dialógicos “Narrativa da História de Vida” e “Procedimentos Desenhos-Estória com 
tema”. O Procedimento de Desenhos-Estórias com Tema foi proposto por Aiello-Vaisberg na década 
de 1990 a partir do procedimento de investigação proposto por Walter Trinca em 1972: o 
Procedimento de Desenhos-Estórias, ambos procurando facilitar a comunicação emocional e seu 
contexto intersubjetivo – compreendido não somente como uma questão meramente individual, mas 
igualmente perpassada por aspectos coletivos. É moderadamente diretivo, uma vez que restringe o 
tema da produção gráfica realizada (Aiello-Vaisberg & Ambrosio, 2013). As autoras, ao considerarem 
que a psicanálise se articula em três eixos, sendo estes, método de investigação, corpo teórico e 
método de tratamento, evidenciam que os Desenhos-Estórias com Tema se articula tanto com a 
intervenção psicanalítica como com um método de investigação. Como método, destacam que o 
procedimento facilita a expressão de conteúdos não conscientes, possuindo assim, afinidades 
terapêuticas e epistemológicas. Este mediador dialógico equivale ao jogo do rabisco utilizado nas 
consultas terapêuticas por Donald Winnicott. Assim, o Desenho-Estória com Tema funciona como um 
primeiro rabisco (tema) em uma folha que provoca no indivíduo um impulso primeiro para a 
associação livre (Aiello-Vaisberg & Ambrosio, 2013). Anterior à realização das consultas com as 2 
participantes, realizou-se um estudo piloto, com a mesma metodologia, cujo objetivo foi o 
treinamento da aluna-pesquisadora. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi apresentado e lido em conjunto com cada participante 
antes do início do procedimento e suas dúvidas foram sanadas. O encontro com cada participante foi 
individual. Nele, foi solicitado à mesma que realizasse uma narrativa de sua história de vida a partir do 
momento que considerasse mais importante para si. Em seguida, pesquisadora e participante 
produziram um desenho individual com o tema “Saúde Psicológica” e criaram uma estória sobre ele. 
Finalmente, foi solicitado que a participante apresentasse seu desenho e a estória. A pesquisadora 
também apresentou sua produção gráfica assim como a estória por ela produzida. Após o 
procedimento, a narrativa realizada na consulta foi transcrita de acordo com a memória da 
pesquisadora. Estas transcrições foram lidas inicialmente de modo ingênuo, para que se pudesse 
identificar quais campos psicológicos se evidenciaram, assim como suas concepções imaginativas 
sobre saúde psicológica. Do mesmo modo, analisou-se os desenhos, considerando a produção gráfica 
como linguagem. Os dados emergentes foram analisados primordialmente à luz da Teoria dos Campos 
(Hermann, 2011), da Psicologia da Conduta (Bleger, 1989) e da teoria psicanalítica de D.W. Winnicott. 



Em suma, de um campo psicológico emergem as condutas, conceituadas como manifestações 
humanas relacionadas constantemente ao contexto concreto no qual o indivíduo está inserido. Deste 
modo, a Consulta Terapêutica e seus mediadores dialógicos são facilitadores da expressão das 
concepções imaginativas e seus conteúdos afetivos, ambos compreendidos como condutas as quais se 
encontram em relação com o Campo Psicológico vigente ao sujeito em determinado momento de sua 
vida. Assim, identificou-se primeiramente o campo psicológico emergente e as concepções imaginati-
vas que o compunham. Em seguida, foram discutidas as concepções de Saúde Psicológica. O campo 
psicológico emergente na consulta de Paula foi denominado “Eu só”. Este é caracterizado por um 
bloqueio emocional que dificulta a expressão das experiências emocionais. Com isto, o discurso é 
realizado de modo lacônico e fica evidente a circunstância de estar sozinha, retraída e com dificuldades 
na comunicação e expressão emocional, o que nos levou a realizar uma segunda consulta a fim de 
facilitar tal expressão. As concepções imaginativas constituem uma experiência de superficialidade nas 
relações interpessoais e uma incapacidade de se relacionar de modo genuíno, também marcada pela 
ausência da função paterna. Daí depreende-se que saúde psicológica é a possibilidade de se expressar 
livremente em um ambiente colaborativo, sem barreiras construídas por um meio adoecedor, em que 
haja um ego auxiliar confiável. Na consulta de Mariana, o campo emergente foi denominado “Existir e 
Resistir” e caracteriza-se pela autoafirmação de se ser como é em meio às fragilidades humanas e 
dificuldades do ambiente em que vive. O resistir significa não só suportar, mas empreender uma luta 
para enfrentar as adversidades e buscar condições mais favoráveis para si e demais moradores de sua 
comunidade. Assim, Mariana apresenta em suas concepções um reconhecimento da criminalidade da 
favela, mas também compreende as necessidades sofridas pelos moradores da mesma, nos diz sobre 
o olhar hostil com o qual o restante da sociedade vê o ambiente em que vive, naturalizando o morador 
como criminoso. Apesar das adversidades, organiza recursos psicossociais que à impulsionam em sua 
potencialidade, visando passar ensinamentos aos demais e dar visibilidade aos que não tem 
oportunidade de serem ouvidos. Junto à comunidade, organiza formas de enfrentamento aos 
infortúnios pela união comunitária, compartilhamento, cooperação e criação artística. Sobre suas 
vivências de discriminação racial, aborda a naturalização da criminalização do negro. Desta maneira, 
saúde psicológica conforme sua concepção imaginativa é suprir as necessidades humanas básicas e 
superar as desigualdades com apoio familiar, social e governamental. Também é ser ouvida e fazer 
ouvir a voz da comunidade. Mais do que isso, é ser vista humanamente pela sociedade. O racismo se 
opõe a esta concepção, a enfraquece e gera revolta. Laura exigiu ao longo da consulta um trabalho de 
busca e promoção da expressão uma vez que demonstrou dificuldade da expressão dos conteúdos 
emocionais quando a linguagem utilizada era a fala e a escrita. Porém, as expressões corporais 
demonstravam o sofrimento experimentado por ela ao relatar seus conflitos. Desde modo, ao campo 
emergente denominamos “Amordaçamento”. Este é caracterizado pela dificuldade acima mencionada 
e pela impossibilidade do meio lhe oferecer oportunidades para expressar tais conteúdos. Assim, sua 
concepção demonstra que saúde psicológica é a capacidade de expressão das vivências, liberdade e 
possibilidade de expressar pensamentos e emoções em um ambiente facilitador onde se sinta 
pertencente e segura, e desenvolva a capacidade de manter uma relação dialógica com alguém que 
lhe ouça, e também forneça um retorno – é importante a escuta dialógica para a saúde. De acordo 
com a metodologia qualitativa de pesquisa, buscamos compreender não o fenômeno da saúde 
psicológica em si mesmo, mas seu significado individual e, portanto, coletivo, emergente nas 
consultas. Assim, entendemos estas concepções de acordo com as vivências particulares de cada 
participante, visto que se relacionam com suas histórias de vida e seu meio familiar, econômico, social 
e cultural. Ademais, o método qualitativo nos propicia uma atitude aberta e flexível não somente 
diante da teoria, mas também do procedimento, uma vez que alteramos o número de consultas para 
Paula devido à necessidade apresentada por ela. 
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Resumen. A pesquisa teve por objetivo explicitar as concepções imaginativas em torno das quais gira 
o imaginário de estudantes de quinto ano do curso de Psicologia de uma universidade pública do inte-
rior do estado de São Paulo, Brasil, a respeito dos fenômenos da maternidade e da paternidade. Para 
a coleta dos dados foram utilizados dois procedimentos dialógicos psicanaliticamente orientados: a 
Narrativa da História de Vida e o Procedimento Desenho-Estória com Tema, no contexto de entrevista 
individual. O primeiro consiste no convite ao participante para que narre sua história de vida a partir 
daquilo que considere mais importante para si. Enquanto o participante narrava a história o pesquisa-
dor escutava atentamente o material narrado e realizava anotações para a confecção da narrativa de 
cada participante, tendo em vista que não foram utilizados nenhum equipamento de gravação. Em 
alguns casos, visando oferecer suporte à cadeia associativa do participante, algumas intervenções fo-
ram feitas pelo pesquisador enquanto o participante narrava, mas na maioria dos casos não foi neces-
sário. Após o término da narrativa, dava-se início ao segundo procedimento, que consistiu na solicita-
ção ao participante para que realizasse um desenho em uma folha sulfite em branco pensando na 
temática “Concebendo o viver”.  Deixava-se claro nesse momento do procedimento que não se bus-
cava uma preocupação estética com a produção gráfica, mas uma produção que retratasse o entendi-
mento do participante com relação à temática dada. Após dada a instrução o pesquisador dava início 
a um desenho próprio, no intuito de criar um espaço no qual o participante se sentisse convidado a 
participar. Ao término do desenho, solicitava-se ao participante que, no verso da folha, criasse uma 
narrativa para o desenho feito, que podia tanto se tratar de um enredo quanto da explicitação das 
motivações que levaram a confecção daquela produção. O mesmo procedimento era realizado pelo 
pesquisador ao término de seu próprio desenho. Após encerrado os dois procedimentos, pesquisador 
e participante liam um para o outro as respectivas histórias narradas para os desenhos e pedia-se um 
feedback do participante sobre sua experiência de participação na pesquisa. A postura do pesquisador, 
tanto na escuta quanto durante a análise do material, pautou-se na atenção flutuante, entendida como 
a captação do material oferecido sem ideias pré-definidas, respeitando, deste modo, a metodologia 
psicanalítica. As análises pautaram-se na apreensão do que diz o material obtido sobre a posição do 
sujeito em relação ao objeto pesquisado. O convite aos participante da pesquisa se deu de três manei-
ras: por contato direto dentro do campus da universidade, por contato indireto por meio de outros 
participantes e por meio de contato virtual. Nesse primeiro contato o pesquisador explicava breve-
mente o intuito da pesquisa e as metodologias utilizadas, encaminhando em seguida o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido, onde maiores explicações estavam disponibilizadas. Ao término do en-
contro o pesquisador construía a narrativa do mesmo. Esta narrativa constitui-se do conteúdo narrado 
pelo participante, procurando ser o mais fiel possível às suas próprias palavras, juntamente com as 
percepções do pesquisador sobre o encontro. Nas supervisões com a orientadora eram lidas e discuti-
das tais narrativas, buscando explicitar as concepções imaginativas ali presentes. 

Obtivemos um total de doze participantes, cujos resultados seguem resumidamente apresentados e 
discutidos, designados pela denominação Sn, sendo n o número referente à ordem de participação, 
para preservar a identidade do participante. Em S1 encontramos uma concepção na qual a filha é to-
mada como amiga íntima da mãe, denotando uma troca de posições onde aparece uma noção de 
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cuidado da filha para com a mãe. Uma relação de caráter simbiótico é explicitada, demarcando um 
imaginário no qual a filha é concebida como uma extensão da própria mãe.  Em S2 a experiêcia da 
maternidade e da paternidade é associada a um medo de perda. A mãe aparece como aquela que 
assume o lugar da interdição, enquanto que o pai é colocado como uma figura de passividade. Em S3 
aparece como primeiro traço mnêmico associado à figura paterna a ideia de “castigo”, enquanto à 
mãe aparece como uma figura a quem se deve dirigir uma atitude de discordância. Em S4 temos uma 
postura de afronta frente às figuras de autoridade, que é vinculada, no imaginário do participante, a 
uma importância colocada sobre o período de sua infância. A mãe aparece representada como aquela 
que impõe proibições, enquanto que a única referência a figura masculina é de um psicólogo, imbuído 
de um imaginário de“advinhação”.  Em S5, vinculado à figura materna temos um imaginário regido 
pela ideia do “ser mãe” associado ao estabelecimento e mantimento da ordem, exercendo um papel 
de interdição. A filha aparece colocada numa posição de confidente da mãe, assim como pudemos 
explicitar em S1, vinculando-se a um imaginário de cuidado partindo da filha para com a mãe. Tanto 
em S5 como em S1, onde temos essa relação confessional, ficou implícito um imaginário que concebe 
a criança como um pequeno adulto, a quem pode-se confessionar questões independentemente da 
maturidade para a elaboração das mesmas. Já o pai é colocado numa posição de distância afetiva. Em 
S6 a mãe aparece como alguém a quem recorrer em momentos de angústia, estando a posição con-
fessional no sentido oposto daquela observada em S1 e em S5, de modo que é a prole que aparece na 
posição de quem fala, ficando à figura materna reservada a posição de escuta. O pai, por sua vez, é 
aquele que traz o suporte financeiro à família. Em S7 a experiência da parentalidade é colocada como 
demandando a interrupção de planos da parte dos pais, sendo a filiação um acidente de percurso, ou 
seja, uma experiência não planejada. Após aceitação, no entanto, os filhos passam a ser concebidos 
como uma extensão da vivência dos planos paternos, demarcando uma vinculação narcísica. O pai 
aparece como distante e alguém de quem não se espera demonstrações de afeto. Em S8, única parti-
cipante que já era mãe, a gravidez aparece, também, como vinculada ao abandono de planos. O afeto 
vinculado à prole aparece entendido como estando para além do “ser mãe”. Em S9 a mãe aparece 
como não impositora e permissora de um espaço de liberdade, enquanto o pai é representado como 
rígido e proibitivo. Em S10 a figura paterna aparece cercada por variações, aparecendo inicialmente 
como uma figura de companheirismo, para depois ser dotado de uma imagem de afastamento, pas-
sando o irmão mais velho  a representar a função paterna, como “uma figura a se olhar” e, posterior-
mente, a ser superado. A maternidade aparece nesse participante como demanda de interrupção de 
planos. Em S11 a única concepção que pudemos apreender vinculando-se à figura paterna é a daquele 
que vem barrar o gozo mortífero associado a um quadro toxicômano. Em S12, por fim, tanto o pai 
quanto a mãe aparecem como figuras de distanciamento afetivo.  

Em resumo, obtivemos na pesquisa o aparecimento de características vivenciadas com a função pa-
terna como: uma figura passiva, alguém distante afetivamente, ausente, negligente e como, em menor 
parte, impositor de proibições, sendo as primeiras características demarcadoras de um posiciona-
mento da figura paterna destoante em relação a concepção clássica, mais vinculada ao último ponto 
mencionado. À função materna, por sua vez, temos vinculadas as concepções de cuidado. Tomando a 
amostra em seu conjunto, a concepção mais explicitada é aquela que, distintamente da imagem mais 
clássica de família, associa a mãe a função proibitiva e impositora de limites.   

Entendemos nosso trabalho como o início de uma tentativa de superação da visão moralizante e ide-
alizada que temos constatado na literatura a respeito dos fenômenos da maternidade e da paterni-
dade.  
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