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A formação em Psicologia
A formação do profissional psicólogo (FERREIRA NETO, 2004; BOCK, 2003;
KODJAOGLANIAN e SILVA, 2003; KODJAOGLANIAN, 2003; MOREIRA, 2003;
BAPTISTA, 2000) tem sido objeto de estudos e suscitado questionamentos neste novo século
em que as transformações sociais e um acelerado processo de desenvolvimento tecnológico
demandam um redefinir compromissos da Psicologia. Em contrapartida social, ainda nos
deparamos com lastimáveis situações em que os direitos básicos para a sobrevivência humana
ainda estão longe de serem contemplados. Diante desse quadro social de extremos, os cursos
de Psicologia devem buscar articular uma formação profissional que possa no mínimo
desvelar a realidade psicossocial em que se encontra a sociedade.
A disciplina Integralidade Psicologia e Sociedade, como componente de uma matriz
curricular de um curso de Psicologia foi pensada para que a dicotomia teoria prática ainda tão
presente na formação universitária fosse pelo menos relativizada e se tornou um desafio para
a prática docente e formação de estudantes desde o primeiro período da graduação. Sendo
oferecida do primeiro ao terceiro semestres do curso tem como um de seus objetivos levar os
estudantes a conhecerem a sociedade locorregional em que se situa o curso no qual estudam,
desde a entrada na faculdade, aproximando os estudos e técnicas da Psicologia com a
realidade em que irão atuar profissionalmente.
Com uma potencial possibilidade de desmistificação da realidade naquilo a que se
refere a atuação profissional e a demanda latente da sociedade, foi solicitado aos estudantes,
como parte prática da disciplina, que procedessem uma visita in loco aos serviços de saúde
oferecidos na região.
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A realidade em apontamentos
Bem próximo, o trajeto entre o centro da cidade e a Colônia Padre Damião foi feito de
bicicleta e por um caminho alternativo, de terra batida. Curvas, atalhos sem indicação dos
destinos a que levam e buracos forem vencidos até a chegada a praça da então desconhecida
Colônia.
Percebida como um bairro afastado ou distrito rural, o lugar foi acolhedor com o olhar
de reconhecimento do desconhecido. Interagindo ali na Praça com os moradores do lugar,
percebe-se na acolhida o desejo de dizer da moradia tida, ali, ao longo dos anos.
Escuta-se atento e tenta interagir com as novidades tidas: como que literalmente
capturados e prisioneiros de lá, permanecem em uma cidade somente deles; nas consultas
tidas, fica a 5 metros do médico e ainda tendo que separar talheres, copos e corpos; outro, ao
querer se afastar da cidade de Juiz de Fora lhe restou estar ali acolhido e encolhido na
Colônia; as designações são de que possuem lepra, o termo hanseníase surge posteriormente
mas o que sabem é que têm lepra e pronto; ao se produzir algo, sem se preocupar com o
dinheiro a ser conquistado mas podendo aliviar as dores que a doença provoca não deixando
castigar tanto; entre tantas outras falas ouvidas e pensadas na realidade desvelada.
Um cadeirante se aproxima, semblante aborrecido, tido como casca grossa em seus 73
anos é de poucas palavras com os que chegam como se apreciassem animais em zoológico.
Talvez um primeiro grande desafio posto para um retorno que se faz necessário se se pretende
entender a vida naquele lugar: tentar, achar uma forma, um assunto para a lida com aquele
senhor cadeirante em seu aborrecimento constante. O que ele insiste em esconder no não dito
de seu silêncio sisudo?
As tentativas dos moradores da Colônia de ocultarem partes de suas vidas ali, em
meias verdades, são constantes. Alguns, quando conversam sobre a Hanseníase negam residir
ali há muito tempo, diz que “é novo lá”; manchas na pele, “é o sol”. Outros de sorrisos fáceis,
semblantes em que a dor que os levou aquela moradia já não doesse mais ou mesmo se
ameniza com o passar dos anos.
Há queixas entre as tentativas de se negar a dor ainda presente: preconceitos,
sentimento de diferença que exclui; sentem repulsa no lado de fora em lugares dos quais são
repelidos - ônibus, escola, igreja; a dúvida constante do medo que geram em outros que
olhares denunciam. Desconhecem “o medo da doença”. Seus pensamentos são alaridos
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turbinados de receios, medos, angústias, desesperos. Contidos. Suas angústias são crônicas,
pior que a doença em si.
O que pode a Psicologia oferecer diante da realidade que se situa ali, no aglomerado
humano instalado na Colônia para os acometidos de Hanseníase?
Que direitos a serem resgatados na cotidianidade dos moradores do lugar em seus
corpos e almas mutiladas?
O retorno faz o caminho de terra parecer mais esburacado, com bifurcações
multiplicadas em dúvidas que pululam. Atalhos se oferecem para que se perca o sentido do
caminho que leva até a Colônia de Leprosos.

A realidade em processos de subjetivações
Ainda presente em várias regiões de Minas Gerais, as Colônias para sujeitos
acometidos de hanseníase ainda funcionam sem integração inclusiva com a população da
cidade onde se localizam. Os processos discriminatórios ainda perduram talvez tendo suas
raízes exatamente na constituição desses centros de tratamentos que procederam desde o
início do século passado uma verdadeira tentativa higienista da urbe ao produzir o isolamento
de hansenianos.
Na perspectiva de uma constante entre o constituir no processo de subjetivação que
ocorre imbricado com a objetividade das relações cotidianas e nelas a intensidade das
subjetividades, a presença do estudante de psicologia na realidade além sala de aula é fator
formativo. Fundamenta-se a produção de conhecimento na vida cotidiana tendo a sociedade
como realidade objetiva e realidade subjetiva, na intensidade de sua interiorização.
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