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Sejam chamados de emoções, sentimentos ou por uma diversidade de nomes
específicos, os processos afetivos ocupam um lugar de destaque em nossas vidas mas
constituem, ao mesmo tempo, um espaço pleno de contradições. No âmbito dos
conhecimentos populares, todos reconhecemos a presença frequente e a enorme importância
daqueles processos, mas enfrentamos grandes dificuldades em lidar com eles e até mesmo de
entender o que são e como atuam.
No campo das Ciências e especialmente das Ciências Humanas, poucos temas são tão
citados quanto as emoções, mas provavelmente haja poucos temas sobre os quais tenham sido
elaboradas tantas teorias divergentes.
Diante deste quadro, temos procurado nos aprofundar no estudo de diversas
construções teóricas, científicas ou populares, pretendendo não eliminar as divergências
existentes, mas nos servir desta diversidade para tentar produzir novos conhecimentos sobre
este campo.
Formalizamos a existência de um núcleo de pesquisas teóricas e de campo,
denominado Hera - Grupo de Estudos em Psicologia Social dos Afetos, vinculado ao
Departamento de Psicologia e ao Programa de Pós Graduação em Psicologia da Universidade
Estadual de Maringá, que envolve profissionais e estudantes desta e de outras instituições e
que vem desenvolvendo um projeto amplo e aglutinador de pesquisas sobre aquela temática.
Temos adotado alguns pontos de partida comuns, para facilitar a comunicação entre os
projetos de pesquisas específicos que estamos e que pretendemos realizar.
Um deles vem sendo a adoção da teoria proposta por Agnes Heller (2004), segundo a
qual “sentir significa estar implicado em algo. [...] Este „algo‟ pode ser qualquer coisa: outro
ser humano, um conceito, eu mesmo, um processo, um problema, uma situação, outro
sentimento... outra implicação” (p. 15-16).
Dito de outra forma, segundo aquela teoria, afetos, sentimentos ou emoções são os
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efeitos produzidos em cada ser humano, por seus contatos com o mundo, com seus
semelhantes e até consigo mesmo. Todos os afetos são, então, processos relacionais, mesmo
que sejam vivenciados e experienciados de forma pessoal: sentimos por que algo nos afeta.
Como estamos permanentemente em contato com tudo que nos cerca, somos continuamente
afetados.
Embora a autora estabeleça diferenciações entre os tipos de afetos, neste simpósio
utilizaremos os termos emoções, afetos e sentimentos indistintamente.
O segundo pressuposto teórico que adotamos é o de que os afetos são processos
complexos. Cada um deles envolve dimensões neurofisiológicas, históricas, ideológicas e
linguísticas; em cada um estão presentes, simultaneamente, elementos culturais (típicos dos
grandes grupos) representacionais (produzidos a partir das vivências e dos problemas
enfrentados pelos pequenos grupos e que servem para a compreensão e a escolha de
alternativas de ações diante destas dificuldades) e individuais. Por isto, são fenômenos que
não podem ser adequadamente compreendidos fora de seus contextos históricos, culturais e
econômicos.
Nosso terceiro pressuposto, de cunho epistemológico, vem sendo o de considerar o
conhecimento humano, tanto aquele manifesto e tratado como teorias científicas quanto o que
se expressa como conhecimento popular, como construções dialógicas de significados
(González Rey, 2005, 2011).
Tomando como bases estes pressupostos, nosso objetivo principal tem sido o de
buscar compreender os processos afetivos tanto a partir das teorias científicas quanto dos
saberes compartilhados por diferentes grupos humanos, sob a forma de Representações
Sociais, tais como caracterizadas por e a partir das obras de Moscovici (1978,2004).
Nosso projeto amplo é dividido em duas vertentes complementares de pesquisas.
Uma delas, que denominamos Espeleologia das Emoções busca aprimoramentos e
refinamentos teórico-conceituais a partir da análise, comparação, combinação e/ou
confrontação de diferentes abordagens teóricas, tanto na Psicologia quanto em outras áreas do
saber.
Através da outra, chamada de Cartografia das Emoções, buscamos conhecer e
compreender as Representações Sociais compartilhadas por diferentes grupos sociais sobre os
processos afetivos, além dos papéis que elas desempenham em suas relações e que estas
relações desempenham na elaboração daquelas representações. Nossa hipótese central, nesta
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vertente, é a de que as emoções reconhecidas e vivenciadas por diferentes grupos sociais não
são ou não são sempre as mesmas, ainda que possam, eventualmente ser chamadas pelos
mesmos nomes.
Neste seminário, apresentaremos o planejamento e os resultados obtidos ou esperados
em quatro pesquisas específicas, ligadas ao Mestrado em Psicologia da Universidade Estadual
de Maringá e vinculadas à vertente da Cartografia das Emoções de nosso projeto amplo.
Ana Celi Pavão estudou um segmento dos trabalhadores intelectuais, aqueles que
exercem funções administrativas e que, incentivados ou pressionados pelas condições atuais
do mercado de trabalho buscam obter, através dos cursos de especialização, o
desenvolvimento de conhecimentos e de competências que lhes permitam manter-se
competitivos e empregados. O foco principal deste projeto foram as emoções que estes
trabalhadores vivenciam em seus locais de atuação profissional e os modos como elas
interferem em suas vivências extra-laborais e mesmo na construção de seus auto conceitos.
Procurando dar voz e visibilidade a pessoas que tendem a ser vistas, frequentemente,
como párias e como os únicos responsáveis por suas precárias condições de vida, Gilson
Gomes Coelho trabalhou com moradores de rua que são usuários de drogas, pesquisando as
emoções experienciadas por eles em suas condições atuais de vida e as que eles se lembram
de ter sentido, em períodos e em condições anteriores. Embora grupos como estes venham
sendo já objeto de estudos de várias das Ciências Sociais, a Psicologia tem se ocupado muito
pouco com eles, o que dificulta que sejam vistos e considerados como sujeitos.
Laura Ferreira Lago vem atuando profissionalmente junto a instituições de
acolhimento de menores e seu envolvimento com esta população a levou a estudar as
possíveis ambivalências de sentimentos vivenciadas pelos adolescentes acolhidos, tanto em
relação à instituição, aos profissionais que ali atuam e aos demais menores que ali vivem,
quanto em relação aos seus grupos familiares de origem. Num projeto ainda em andamento,
preocupa-se também com as influências destas condições sobre o desenvolvimento dos
menores que as vivenciam.
Partindo também de sua atuação profissional e considerando o medo como um dos
sentimentos fundamentais para a sobrevivência e a atuação dos seres humanos, Thiago Ohara
pretende mapear e compreender os temores vivenciados individual e coletivamente pelos
moradores de uma pequena cidade do interior do Estado do Paraná, buscando nexos entre as
condições específicas daquela localidade e as interações destas condições com as de espaços
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socioculturais mais amplos.
Como parte das atividades do Grupo de Estudos, cada um destes estudos, além de seus
objetivos específicos deve contribuir também para que, a partir do cruzamento e da
combinação das informações e análises obtidas com o estudo das representações sobre as
emoções compartilhadas por grupos sociais diferentes possamos tentar compreender como
aquilo que os grupos vivenciam em sua história e em seus cotidianos contribui para a
construção e a caracterização de emoções e sentimentos e como, complementarmente, os
afetos construídos contribuem para e mesmo determinam as interpretações, significados e
posicionamentos adotados pelos participantes dos grupos diante de suas condições de vida.
Lado a lado com esta dimensão coletiva, esperamos que nossos estudos nos permitam
elaborar conhecimentos sobre a dinâmica entre os processos emocionais na constituição dos
sujeitos humanos e de suas relações.
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O presente estudo teve como objetivo investigar as emoções construídas na relação
homem-trabalho por trabalhadores inscritos em (e participantes de) cursos de pós-graduação
lato sensu, levando em conta suas vivências, relações com o mercado de trabalho e as
exigências do cenário atual, que preza pela atualização permanente de conhecimentos e
habilidades voltados ao desempenho profissional.
De acordo com Vigotsky (1998) e Heller (1993), o sujeito vivencia emoções desde o
início de seu desenvolvimento e ao longo de toda sua história de vida. Além disso, as
emoções são o núcleo do conceito de subjetividade, que abarca o sujeito em suas dimensões
individual, histórica e sociocultural (Tomanik, 2001; 2009). Segundo Silva (2011), a trajetória
das emoções “[…] se dá do interpsíquico (social) ao intrapsíquico (indivíduo) […]” e, mais
ainda, “[…] não há uma separação entre razão e emoção, mas sim, um desenvolvimento
emocional qualitativamente superior, plenamente humano, em que ambas as funções atuam de
forma dependente uma da outra” (p. 240).
Pensando nessas concepções, visualizamos uma contradição: por muito tempo (e
talvez até nos dias de hoje), o universo do trabalho foi considerado o lugar por excelência da
razão, onde as ações deveriam ser planejadas e executadas a partir da racionalidade, como se
emoções e razão fossem funções antagônicas. No entanto, considerando pensamento, ação e
emoção fenômenos interdependentes e partes de um mesmo processo, podemos afirmar que o
desempenho humano, no trabalho ou fora dele, por mais lógico e calculista que possa ser, é
regido pelas emoções.
Com a instalação do regime capitalista, o trabalho tornou-se institucionalizado, o que
culminou no surgimento de novas relações, demarcando o território daqueles que detinham o
poder (sobre os meios de produção, o capital, e a tecnologia) em contraste com os que eram
submetidos a ele (os trabalhadores). A partir daí, modelos de gestão do trabalho foram
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implantados para tornar a ação do trabalhador mais eficiente e acelerar a produtividade: o
taylorismo, com a separação brutal entre o planejar e o fazer, e o fordismo, estendendo esta
proposta para as esteiras rolantes (Borges & Yamamoto, 2004).
Com os novos direcionamentos da economia mundial, outros modelos de gestão
começaram a entrar em cena, apresentando métodos cada vez mais eficientes para retomar e
manter em alta a produtividade e o lucro. O toyotismo, além do fazer do trabalhador,
apropria-se do seu saber e, dessa vez, estimula a participação humana em todo o processo
produtivo (Borges & Yamamoto, 2004). Paralelamente, o cenário social se abre para um
conjunto de mudanças, como que anunciando um novo tempo rumo à pós-modernidade,
marcado pelo consumismo personalizado, por concepções neoliberais e pelas ideias de
flexibilidade (Bauman, 2001). Mais ainda a participação do trabalhador é imprescindível, pois
agora, além de assumir múltiplas funções que se tornam cada vez mais complexas em seu
conteúdo, é necessário que ele seja capaz de inovar, encontrar soluções inéditas, mobilizando
sua capacidade cognitiva e, inerentemente, suas emoções.
Essas novas demandas aqueceram o movimento de oferta e procura de cursos de
especialização que visam aprimorar as competências necessárias para o sucesso profissional,
apresentando-se como a alternativa certa ao trabalhador para que ele se torne atraente ao
mercado de trabalho, assumindo para si a responsabilidade de ser (ou se manter) empregável.
Talvez em resposta a esses novos requisitos, verificamos que estudos recentes sobre o
trabalho e as organizações têm demonstrado que o discurso atual da gestão é o de aproximar o
trabalhador (com suas expectativas, interesses pessoais, motivações) das experiências que
vive no seu dia a dia profissional, incentivando-o à sua realização pessoal no trabalho.
Nesta conjuntura, sentimentos como insegurança e medo estão se alastrando no
universo organizacional e, com eles, a competitividade, a individualidade excessiva e formas
de expressividade abusiva das emoções, como, por exemplo, o assédio moral (Freitas;
Heloani & Barreto, 2011) que, levando o sujeito a um sofrimento insustentável, pode
culminar em atos extremados, como o suicídio. De outro ângulo, a manipulação das emoções
parece ser, atualmente, estratégia de gestão, na medida em que o trabalhador é convocado a
estar sempre em processo de aprimoramento, mantendo-se, em tempo integral, disposto
emocionalmente e aderindo às políticas de afetividade (Freitas; Heloani & Barreto, 2011;
Sawaia, 2004).
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Os participantes de nossa pesquisa foram oito alunos de cursos de pós-graduação lato
sensu de uma instituição de ensino superior de Londrina/PR, cujo foco está no aprimoramento
do desempenho profissional, requisito hoje perseguido pelos trabalhadores e valorizado pelas
empresas. Considerando a pesquisa um processo dialógico de construção, foram realizadas
entrevistas semidiretivas, tendo como pontos norteadores: a trajetória profissional do sujeito
que resultou na busca por qualificação, a experiência atual com o trabalho, a percepção de si
mesmo, a construção de emoções na vivência cotidiana do trabalho e as expectativas relativas
ao curso de especialização e ao futuro. A pesquisa utilizou, como apoio teórico-metodológico,
a Epistemologia Qualitativa de González Rey (2005; 2010), que concebe o conhecimento
como um processo em construção pelo pesquisador e pesquisado, em que ambos estreitam
uma relação de confiança por meio da qual se (re)conhecem e se (re)significam. As análises,
tanto individuais quanto coletivas e as combinações entre ambas, permitiram que novos
olhares e significados fossem construídos.
Por meio do encontro com nossos sujeitos, confirmamos que o trabalho, por exercer
um papel central na vida do homem, aciona um mar de estados emocionais já construídos por
experiências diferenciadas, enlaçadas pelas marcas dos elementos socioculturais, que se
mistura aos componentes oferecidos pelo lugar onde o trabalho é produzido, desenvolvido e
gerido, e pelos relacionamentos nele criados e cultivados, produzindo constantemente novas
emoções, que não são regulares, nem aparecem isoladamente, podendo ser, inclusive,
contraditórias, indicando que os campos pessoal e profissional estão intimamente interligados.
Averiguamos também que todos os sujeitos de nossa pesquisa, de uma forma ou de
outra, demonstraram que foram a ligação com o outro e as emoções geradas nessa interação,
que determinaram a qualidade das experiências vividas por cada um deles, o que nos permite
afirmar a relevância do olhar do outro na construção contínua da subjetividade, traduzido no
mundo do trabalho como reconhecimento.
Além disso, na fala de nossos entrevistados, em um ou outro momento e de acordo
com a bagagem pessoal de cada um, estiveram presentes, na relação construída com o
trabalho, emoções que passam pela via da insegurança e do medo. Não apenas o medo ou
insegurança comuns na manutenção da homeostase social, como explica Heller (1993), mas
sensações que parecem demarcar o estado atual das coisas e que têm delimitado as ações de
nossos sujeitos frente ao futuro.
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Desde o advento do capitalismo, modelos de gestão do trabalho foram criados para
controlar a subjetividade do trabalhador em prol da máxima eficiência na produção,
acreditando que fosse possível eliminar qualquer vestígio de espontaneidade que pudesse
atrapalhar o alcance dos objetivos do capital; contudo, estes mecanismos não conseguiram
anular a vivacidade das emoções, cuja expressão se manifestava (e talvez ainda se manifeste)
nos processos de alienação. Hoje, diante da confirmação de que é impossível a gestão
eliminar a contribuição humana do trabalhador (pelo contrário, ela é cada vez mais necessária,
uma vez que as empresas precisam de soluções engenhosas e eficazes para se manterem
competitivas no mercado), uma preocupação que se abre é relativa às táticas de empresas que
têm se apropriado do campo das emoções para atrair e conservar a participação do
trabalhador, o que nos leva a pensar sobre condições de trabalho que estejam ameaçando a
vida psíquica dos sujeitos, ou seja, sua subjetividade.
Entendendo que a produção de sentidos subjetivos é distinta para cada sujeito, pois
está conectada à história de vida e crenças de cada um, os efeitos desse tipo de ameaça podem
ser devastadores. Por outro lado, eles podem ser minimizados quando há o suporte do outro,
nos coletivos, movimento que temos visto ser cada vez mais enfraquecido em nossa
sociedade.
Diante de um quadro como esse, é preciso questionarmo-nos, cada vez mais, a respeito
dessas práticas de manipulação das emoções, investigando a serviço de que (ou de quem) elas
se mantêm e se fortalecem. Se é por meio da afetividade que se busca capturar a subjetividade
dos trabalhadores, tornando-os subservientes ao sistema de gestão atual, acreditamos que será
também por meio dela que se construirão alternativas capazes de resgatar a subjetividade e
criar elementos que contribuam para a saúde psíquica e o bem-estar dos sujeitos em sua
singularidade e nos coletivos.
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A simples ideia da existência de um morador de rua nos soa estranha e inadequada:
morar na rua equivale a morar onde não se deveria. Se aquela concepção já causa estranheza,
o contato direto com os moradores de rua, normalmente involuntário e indesejável, tende a
causar incômodos emocionais, políticos e morais aos que não compartilham daquela situação.
Para Nascimento (2003) as pessoas em situação de rua são vistas como pedaços
separados da humanidade. Aquele que mora na rua é visto como alguém que está em lugar
indevido, pois atrapalha o tráfego de transeuntes, gera desconforto e insegurança nos demais
habitantes da cidade e prejudica a aparência física dos espaços públicos.
O desgaste físico, aliado à pobreza das indumentárias que o tempo presentificou como
trapos e as condições de vida assolam o corpo e a aparência de grande parte de quem vive na
rua. Este conjunto de fatos ganha destaque público e faz com que os mesmos despertem
sentimentos de desconforto em outros grupos urbanos.
O que dizer, então, daqueles que, além de habitarem os espaços que são públicos,
ainda fazem uso frequente de drogas, lícitas ou ilícitas?
Diante da existência inegável destas condições de vida que não deveriam existir, pena,
rejeição, asco e medo provavelmente são sentimentos comuns, ainda que contraditórios, e que
geralmente habitam o imaginário dos que cruzam com essas pessoas em situação de
vulnerabilidade. Práticas de expulsão e de acolhimento dos que vivem nestas condições
tendem a suceder-se ciclicamente, embora as primeiras apareçam com uma frequência muito
maior.
Nos imaginários sociais a culpabilização dos moradores de rua por sua situação divide
espaço com posturas piedosas e com tentativas de compreensão mais ampla, mais profunda e
menos ingênua (ou menos perversa) daquele fenômeno (Nascimento, 2003).
É como parte desta última tendência que estamos realizando um processo de pesquisa
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com base no qual vamos tentar conhecer um pouco melhor, primeiro coletivamente, depois
individualmente, nossos personagens.
Na primeira parte, já concluída, de nossa pesquisa pudemos perceber como os
moradores de rua constituem um fenômeno social tão antigo quanto a própria existência das
cidades e, especialmente, como as condições de produção econômica geram, mantêm e até
mesmo possibilitam várias formas de exploração deste segmento da população. Ao longo da
história, o que vem mudando, basicamente, são os significados simbólicos atribuídos aos que
vivem naquelas condições.
Na atualidade e em nosso país, de acordo com Souza (2003 e 2006), a desigualdade
vivenciada pelos indivíduos tratados como inferiores apresenta uma forma disfarçada e os
processos de desprezo social vivenciados por esses indivíduos, tidos como uma espécie de
ralé estrutural, são banalizados e até mesmo vistos como naturais, pois contam com a crença
edificada durante séculos de que existe na sociedade uma hierarquia inata , baseada na
suposição da existência de indivíduos com essências e atributos distintos, que levam uns a
serem superiores ou inferiores aos outros.
Os indivíduos situados nessa ralé estrutural são adaptados, em seus processos de
socialização primários e secundários, por meio de práticas corriqueiras, a aceitar essa
condição de dominação, e os encontros cotidianos com indivíduos considerados superiores
servem para reforçar seus status de subcidadãos, reproduzindo os lembretes da subalternidade
nos mais distintos planos do seu estar-no-mundo (Souza, 2003, 2006 e 2009). A adaptação ao
modo desigual como são tratados, faz com que essa concepção de inferioridade seja
internalizada e assumida como natural, e as condições desfavoráveis às quais são submetidos
sejam apresentadas como normais, comuns a gente que é menos gente, “que não é gente como
a gente” (Souza, 2006, p. 67).
Estes processos de culpabilização e de auto-culpabilização refletem-se, por exemplo,
em depoimentos apresentados pelas próprias pessoas que vivem em situação de rua. Uma
pesquisa nacional (BRASIL, 2008) realizada entre os anos 2007 e 2008 ocorreu em 71
cidades brasileiras, sendo 48 municípios com mais de 300 mil habitantes e 23 capitais e
enfocou pessoas com 18 anos completos ou mais, vivendo em situação de rua. Quatro capitais
foram excluídas da pesquisa: São Paulo, Belo Horizonte, Recife que haviam realizado
pesquisas semelhantes em anos recentes e Porto Alegre, que realizava uma pesquisa de
iniciativa local na mesma época. O estudo identificou 31.922 adultos em situação de rua. É
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claro, dadas as limitações adotadas para o estudo, que esse contingente não representa a
totalidade da população que se encontra nesta condição social. Porém o elemento que mais
nos interessa, neste momento, é o conjunto das declarações apresentadas pelos entrevistados
sobre os motivos que os conduziram àquela situação de vida. Três foram as razões mais
citadas: problemas relacionados ao uso de álcool e/ou outras drogas (citados por 35,5% dos
entrevistados), desemprego (29,8%) e desavenças com familiares (29,1%). Um destes três
motivos foi apontado por 71,3% dos entrevistados, isoladamente, como correlacionados ou
como consequência de um dos outros. Isto mostra o quanto os próprios moradores de rua,
restritos à suas histórias pessoais, assumem-se como responsáveis diretos ou indiretos mas
praticamente exclusivos de suas condições.
Trabalhos como os que citamos até aqui, que focam sua atenção nos grupos ou no
conjunto das pessoas em situação de rua têm inegável importância e são necessários, cada vez
em maior quantidade, abrangência e profundidade. No entanto, em contrapartida,
encontramos poucos trabalhos que levem em consideração aqueles moradores como sujeitos
únicos, dotados de uma história de vida pessoal, de sentimentos e de características que os
diferenciem (embora também os aproximem) dos demais, membros do mesmo segmento
social ou não.
Por isto, na segunda parte de nosso trabalho nos propomos a buscar a construção de
novas elaborações sobre os sujeitos imersos naquele contexto que fossem também usuários de
drogas e especialmente sobre os sentimentos elaborados e vivenciados por eles em relação às
suas condições e a si mesmos.
Buscando a percepção de quais são os afetos presentes entre aqueles sujeitos optamos
pela realização de uma pesquisa qualitativa que favorecesse a compreensão dos elementos
simbólicos inerentes aos afetos. Tal abordagem foi escolhida pelo fato da pesquisa qualitativa
estar mais próxima da compreensão de elementos subjetivos como os afetos, emoções e
sentimentos humanos, permitindo uma melhor apreensão dos modos como os sujeitos
vivenciam e como percebem, pensam e principalmente como sentem suas vivências, tomando
como ponto de partida a expressão pessoal de tais processos.
Partindo de contatos anteriores mantidos pelo primeiro autor deste texto com um
grupo de moradores de rua numa cidade do interior do Estado de São Paulo e que haviam
permitido o estabelecimento de laços de confiança e de comunicação, decidimos buscar, junto
a alguns dos participantes daquele grupo, informações que nos auxiliassem a conhecer e a
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compreender, em conjunto com as condições vividas, as emoções reconhecidas e vivenciadas
por eles; tanto as presentes em seus cotidianos atuais quanto as lembradas, de outros períodos
de suas vidas.
Após algumas etapas de reaproximação e do recrutamento de voluntários, na fase mais
intensiva da pesquisa utilizamos, como técnica de coleta de informações, a realização de
entrevistas semi diretivas. A seleção da entrevista como um dos principais recursos para a
coleta de dados se deu porque essa técnica permite mostrar as diferentes maneiras como os
indivíduos com biografias e origens culturais distintas percebem e descrevem o que sentem.
Combinada à observação participante, que ocorreu em todas as fases da pesquisa, a realização
das entrevistas possibilitou-nos abarcar um amplo conjunto de afetos e também de
significados associados a eles.
Na perspectiva de Heller (1993), que adotamos como base teórica de nosso estudo, os
afetos são entendidos como um fenômeno de transformação indispensável ao indivíduo e
centrado na consciência, que, por sua vez, é condicionada socialmente. Ela entende que os
sentimentos e emoções são regulados por costumes e ritos sociais, mas que também trazem
em si elementos e conteúdos que são essencialmente pessoais. A elaboração e a vivência dos
afetos ao mesmo tempo são reflexos das relações do sujeito com o mundo que o cerca,
direcionam e dão sentido a estas relações.
Ainda segundo Heller (1993) os afetos podem ser expressos diretamente, por meio das
linguagens verbal e gestual e, de forma indireta, na medida em que tentamos esclarecer ao
outro o que estamos sentindo. Assim, temos claro que nosso trabalho como pesquisadores não
consistiu somente na coleta de informações que já estavam prontas e disponíveis, mas
envolveu também o incentivo para que nossos entrevistados pensassem sobre si mesmos e
que, esperamos, passassem a valorizar seus afetos, seus desejos e a si próprios, como pessoas
dotadas de capacidades, de intenções e de aspirações, e que devem ser respeitadas como tais.
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La expresión del sentimiento es una de las fuentes
principales de información que tenemos respecto de
outra persona. Los ojos son el espejo del alma
(HELLER, 1993, p. 73).

A presente pesquisa partiu de um problema advindo de minha prática profissional
como psicóloga em programas de políticas públicas para infância e juventude, mais
precisamente da prática em instituições de acolhimento. A visão de cientificidade defendida é
que nada se torna uma pergunta intelectual, se não houver sido anteriormente um problema na
vida cotidiana e prática. A partir da estruturação de uma prática, o praticante pode questionar
a realidade, assim como a própria atuação, na procura por desvendar atos humanos tidos como
enigmáticos. Portanto, torna-se importante fazer uma breve retrospectiva da minha atuação
como psicóloga na articulação com os estudos, para esclarecer o caminho que me fez chegar a
esta pesquisa.
O primeiro contato que tive com o acolhimento, foi devido à situação de abuso sexual
sofrido por crianças e adolescentes, os quais eram retirados de seu convívio familiar, com o
intuito de protegê-los, assim como tirá-los das situações de violência a que estavam expostos.
Inicialmente tive a compreensão de ser o acolhimento institucional uma ótima solução para
casos como este. Entretanto, após meu ingresso como psicóloga em uma instituição de
acolhimento, pude transformar esta visão e consequentemente fazer alguns questionamentos
sobre esta prática, prevista pela Lei Federal nº 8069/1990, através da qual foi instituído o
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).
Esta lei prevê que o acolhimento institucional seja uma medida provisória e de
transição, como é expresso no parágrafo 1º do artigo 101: “O acolhimento institucional e o

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de
transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para a colocação em família
substituta, não implicando privação de liberdade” (grifo nosso).
Ao iniciar meu trabalho em instituição de acolhimento, pude notar que a situação das
crianças e adolescentes acolhidos nem sempre é provisória e excepcional; contraditoriamente,
havia crianças e adolescentes que estavam acolhidos há anos, esperando sua colocação em
famílias substitutas ou mesmo sua adoção.
Notei também que para os adolescentes a possibilidade de sair do acolhimento antes
de completar a maioridade era mínima. Posso aqui formular hipóteses, a partir de minhas
observações deste contexto, do porque os adolescentes são preteridos neste processo. Uma
possibilidade é que haja relação com as características desta fase do desenvolvimento,
popularmente chamada de “aborrescência”; outra é que os casais dispostos à adoção prefiram
crianças pequenas e talvez a segunda possibilidade seja consequência da primeira.
Estas são explicações possíveis, mas que não devem ser consideradas sem a
apreciação de alguns aspectos que perpassam o cotidiano do acolhimento institucional, como
a separação dos pais e da família, as novas relações com os cuidadores e equipe técnica, a
relação com outras crianças acolhidas, o crescimento no acolhimento institucional. Estes
aspectos dizem respeito às relações da criança e do adolescente com o outro, podendo ser este
outro uma pessoa, uma instituição, um objeto ou até mesmo emoção.
Consideramos, eu e meu orientador, nesta pesquisa que a criança e o adolescente são
seres em desenvolvimento, em formação, que se constituem justamente no encontro com o
outro. Para isso, usamos como fundamentação teórica os estudos sobre o desenvolvimento
psicológico de Lev Vygotsky (1991), que enfatizam as interações com o outro e com o meio,
para apontar que o sujeito se constitui nas relações sociais. A criança aprende a pensar e a
sentir a partir da relação com o outro e da interação com o meio, construindo-se
cotidianamente.
Agnes Heller (1993), também entende que as relações interpessoais são a base do
desenvolvimento humano. A autora aponta que as informações que constituem o sujeito são,
primeiramente, externas a ele e através das relações com o outro e com o ambiente são
internalizadas pelo sujeito. Em suas palavras,
y sin embargo todo lo que hace al hombre hombre de facto, es dicir, todos los elementos de
información que constituyen la existência de nuestra espécie, son todavía externos al
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organismo en el momento de nuestro nascimento: pueden ser hallados en las relaciones
interpersonales a las que nos vemos abocados (HELLER, 1993, p. 29).

Os dois autores que já citamos, Vygotsky (1991) e Heller (1993), apontam também
para o afeto que perpassa as relações interpessoais e sua importância no processo de
desenvolvimento do sujeito. Para Heller, especificamente, afeto, emoção ou sentimento, é a
consequência gerada no sujeito após o encontro com o outro.
Esta autora apresenta o afeto como construído nas e através das interações e relações
sociais, que ocorrem em contextos específicos e tendo papel importante no desenvolvimento
infantil. Heller (1993) desenvolveu a Teoria dos Sentimentos, segundo a qual sentir pressupõe
a implicação do sujeito com alguma coisa: “sentir significa estar implicado en algo”
(HELLER, 1993, p.15).
Partindo destas informações e relacionando-as com o tema da pesquisa, perguntamonos: quais são as implicações dos adolescentes acolhidos? Quais emoções foram provocadas
em cada sujeito após seu acolhimento em instituição? São perguntas como estas que
pretendemos responder a partir da escuta das histórias de vida dos adolescentes acolhidos,
mapeando as emoções que os acompanham desde o momento, ou momentos, em que
sofreram violência, a denúncia, a passagem pela retirada da família, a entrada no acolhimento,
seu momento atual e a preparação para a vida egressa, na busca de um caminho delineado por
afetos, que possa auxiliar-nos a conhecer quem é este adolescente para, assim, contribuir com
a construção de estratégias de trabalho pelos psicólogos sociais nas instituições de
acolhimento.
Através da teoria de Heller (1993) e da pesquisa de campo almejamos conhecer as
emoções que permeiam o ambiente e as vivências dos adolescentes acolhidos, para obtermos
mais informações sobre este sujeito. Como Heller aponta, a análise das emoções é fonte
importante de conhecimento, visto que elas estão carregadas de informações sobre o sujeito:
“nuestros sentimientos se expresan: dan la información fundamental sobre lo que realmente
somos. Um hombre sin sintimiento es inimaginable” (HELLER, 1993, p. 78).
Além da produção dos efeitos práticos da geração de estratégias de ação, esperamos
que o levantamento, a sistematização e as reflexões elaboradas a partir das informações sobre
as emoções destes adolescentes nos possibilitem uma reflexão sobre o sujeito que passa por
uma instituição de acolhimento e sobre as consequências desta passagem para o seu
desenvolvimento.
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A pesquisa que dá origem ao presente texto tem seu início na atuação de um psicólogo
que tem como público a população de uma cidade de pequeno porte no interior do Paraná. Em
sua rotina de trabalho este profissional se depara com o discurso das pessoas dessa
comunidade a respeito de diversas situações relacionadas ao medo que ocorrem dentro e fora
do território, mas que acabam interferindo em suas rotinas. O desespero, a insegurança e os
temores demarcam o discurso e evidenciam como estas emoções influenciam na regulação
das normas de convivência e, também, no cotidiano das pessoas que são afetadas.
O impacto causado pelo medo na vida cotidiana é expresso pelo que as pessoas
verbalizam sobre esse fenômeno. A morte, a violência, o desconhecido (o estranho), o
imprevisto, são temas verbalizados pelos sujeitos que habitam aquele território. As pessoas
contam suas histórias, compartilham suas ideias, atuam dentro e fora do grupo e com isso o
cotidiano de uma pessoa e/ou de uma comunidade se constrói.
O cotidiano se caracteriza por este espaço de construção do próprio homem. Segundo
a filósofa húngara Agnes Heller (1970/2014)
a vida cotidiana é a vida de todo homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida cotidiana
com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela, colocam-se “em
funcionamento” todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas
habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias, ideologias (p. 31, destaque no
original).

O medo, dessa forma, se configura como uma emoção que se constrói mediada por
esse envolvimento com o que é compartilhado nas relações que estabelecemos e, também,
pelas interpretações que elaboramos sobre estas relações.
Baseando-se nos estudos de Agnes Heller (1993) temos que o sentimento é um
processo no qual estamos envolvidos com algo. Este algo pode ser qualquer coisa, inclusive
nós mesmos; pode estar presente ou não e é algo que nos afeta com alguma intensidade. Nas
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palavras da autora “sentir significa estar implicado em algo” (p. 15). Partindo dessa definição
podemos considerar que o grau de implicação acarreta em variações na intensidade com a
qual nos relacionamos com este “algo” que nos afeta, ou seja, somos afetados o tempo todo.
Além disso, a filósofa afirma que as formas como as implicações nos afetam são estabelecidas
durante todo o processo de desenvolvimento e envolvem tanto aspectos sociais quanto
individuais.
O sentimento, tal como definido por Heller (1993), pode variar conforme a intensidade
com que o estímulo ocorre ou de acordo com as significações que esse estímulo adquire para
a pessoa. Esses aspectos são relevantes quando pensamos no objeto deste estudo: o medo. O
geógrafo Yi-Fu Tuan (2005) afirma que “os medos são experimentados por indivíduos e,
nesse sentido, são subjetivos; alguns, no entanto, são, sem dúvida, produzidos por um meio
ambiente ameaçador, outros não” (p.7). Ao falar de um ambiente ameaçador o autor se utiliza
do conceito de paisagem associado ao fenômeno do medo, afirmando que existem paisagens
do medo. Essas paisagens são as “quase infinitas manifestações das forças do caos” (p.12)
contra as quais o ser humano construiu e constrói – mental ou materialmente – maneiras de
tentar superá-las.
Dentre essas construções criadas pelo homem para controlar o caos, certamente, as
cidades são as representantes mais sofisticadas. É partindo da análise deste ambiente que o
sociólogo polonês Zigmunt Baumman (2009) escreve que, em um primeiro momento a
construção das cidades foi a forma que o homem encontrou para buscar proteção, já que “a
proteção só pode ser coletiva” (p.17). Contudo, ocorreram diversas mudanças estruturais, tais
como o aprimoramento e o surgimento de novas tecnologias, a migração das pessoas do
campo para as cidades, novas formas de convivência. Com isto, as cidades deixaram de ser
apenas fonte de segurança e hoje “a insegurança e a ideia de que o perigo está em toda parte
são inerentes a essa sociedade” (p.16). Nesse sentido, podemos considerar as grandes cidades
como paisagens em que o medo está presente o tempo todo, desde o simples ato de atravessar
uma rua até o risco de ser assassinado.
Segundo o Mapa da Violência 2012: Novos padrões da violência homicida no Brasil
(Waiselfisz, 2012) o Estado do Paraná ocupa o 9º lugar dentre as unidades federativas com
maior taxa de homicídios no ano de 2010. Este Estado apresentou uma inversão nos valores
em relação à média nacional. Se no ano de 1980 o Paraná apresentava uma das menores taxas
de homicídios, sendo 33% menor que a média nacional, em 2010, apresentou um quadro em
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que os municípios de médio porte (50 até 200 mil habitantes) aparecem como os locais em
que esses índices mais aumentaram. Além do processo de interiorização do fenômeno da
violência outra mudança ocorrida é que não é possível mais identificar os atores, as vítimas,
os locais e outros fatores relacionados à violência, o que acentua um sentimento de
insegurança e medo.
A pesquisa, aqui resumida, visa compreender como fenômeno do medo, construído e
compartilhado como uma ou um conjunto de Representações Sociais, é expresso no cotidiano
de uma cidade de pequeno porte do interior do Estado. Os objetivos estão baseados nas
seguintes indagações: Quais são os medos das pessoas dessa comunidade? São semelhantes
aos medos que permeiam as cidades grandes? O que eles compartilham e de que forma esses
medos se apresentam naquele cotidiano?
As Representações Sociais (Moscovici, 2004) são conteúdos compartilhados e
construídos no cotidiano das relações entre os homens. Essas representações estão presentes
nos discursos, nas palavras e imagens que são disseminadas pela mídia e em outras
organizações (Jodelet, 2001). Esta teoria subsidiará as nossas análises sobre os medos,
principalmente por se tratarem de conhecimentos adquiridos no cotidiano das relações que
esses sujeitos estabelecem com a realidade que os afeta.
É através do trabalho realizado na comunidade que a investigação sobre os temores do
território será desenvolvida, na relação estabelecida entre o pesquisador e os sujeitos que será
realizada a coleta das informações necessárias para a construção teóricas possíveis.
Adotaremos a Epistemologia Qualitativa (Gonzales Rey, 2005) enquanto teoria e metodologia
para a realização da pesquisa. Entendemos que a pesquisa é um processo dialógico que
possibilita a construção e a interpretação de novos conhecimentos com vistas a uma
teorização apropriada dos fenômenos de forma singularizada.
Tendo em vista a coleta de dados, os Grupos Focais (Gondim, 2003) tornam-se
espaços nos quais a interação do grupo ganha evidência, possibilitando a observação do que é
compartilhado entre os integrantes pertencentes ao grupo e esses conteúdos poderão ser
importantes no momento da construção dos modelos teóricos. Nesse sentido, não somente os
aspectos envolvidos no diálogo serão objeto de estudo, mas as ações, a prática com o outro, os
mitos envolvidos na construção das paisagens de medo para aquele grupo.
Utilizando-nos desses métodos e das ferramentas teóricas que foram descritas,
buscaremos entender como aquilo que é compartilhado dentro do grupo influencia nos
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comportamentos dirigidos à figura do outro, do diferente, do estranho, sobretudo pelo fato de
que os medos atuais não estão relacionados às adversidades da natureza e das feras selvagens.
A evolução das tecnologias levou a uma maior proteção contra esses objetos de temor.
Entretanto, o horror foi transferido para outro espaço. É nas relações sociais, nos encontros
com o diferente, que as paisagens do medo têm se formado.
Portanto, o presente estudo visa entender as relações que os sujeitos residentes nessas
comunidades estabelecem entre a própria realidade e os espaços mais amplos, onde se
encontram os novos medos contemporâneos, disseminados e compartilhados no cotidiano
daquele grupo.
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