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Resumo

Este artigo reflete o Plantão Psicológico como uma proposta potente para os 
desafios do século XXI, fundamentada na Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). Além 
disso, pretende acurar o contexto em que o Plantão Psicológico obteve a sua 
emergência – com algumas reflexões sobre a Modernidade, a Pós-Modernidade, a 
Cultura Brasileira a partir da década de 60 e o desenvolvimento da ACP (da segunda 
para a terceira fase) – para ajudar a compreender a sua estrutura, a sua dinâmica e o seu 
funcionamento. Nesta direção,  pretende ampliar os pressupostos, hipotetizando  que o 
seu surgimento pode ter ocasionado uma “reviravolta”  ou uma “transmutação”  no 
entendimento da Psicologia Moderna e seus paradigmas, sugerindo uma nova atitude 
em Psicologia, que abarque os desafios da nova era pós-moderna.

Palavras-chave:  Plantão  Psicológico,  Abordagem  Centrada  na  Pessoa,  Pós-
Modernidade.

Abstract

This paper reflects the Emergency Psychological  Attendance as a powerful 
proposal for the challenges of the twenty-first century, based on Person-Centered 
Approach (PCA). It also aims to  accurate  the context in which the Emergency 
Psychological Attendance raised his emergency - with some reflections on Modernity, 
Postmodernity, Brazilian Culture from the 60's and the development of PCA  (from 
second to third phase) - to help understand its  structure, dynamics and functioning. 

1Segundo o dicionário da Língua Portuguesa Aurélio a palavra transmutação significa: nova mutação, 
transformação, evolução, transmudar (alterar, deslocar), transmutar (mudar-se através de). Do Latim: 
TRANS-, “através”, + MUTARE, “alterar, mudar”.

1



Going further, the authors intend to broaden the assumptions that their appearance may 
have caused a “overturn”  or a "transmutation" in the understanding of Modern 
Psychology and its paradigms, suggesting a new attitude in Psychology, encompassing 
the challenges of the new postmodern era.

Keywords: Emergency  Psychological  Attendance,  Person-Centered Approach, Post-
Modernity.
          

Resumen

Este artículo refleja el Asistencia psicológica de urgência como una potente 
propuesta de los retos del siglo XXI, con base en Enfoque Centrado en la Persona 
(ECP). También tiene como objetivo acurar el contexto en el cual la  Asistencia 
Psicológica de Urgência obtuvo su emergencia - con algunas reflexiones sobre la 
modernidad, la posmodernidad, la cultura brasileña de los años 60 y el desarrollo del 
Enfoque (de la fase segunda a tercera) - para ayudar a comprender su estructura, 
dinámica y funcionamiento. Avanzando aún más, la intención es  de profundizar  los 
supuestos de que su aparición puede haber causado un "spin" o una "transmutación" en 
la comprensión de la psicología moderna y sus paradigmas, lo que sugiere una nueva 
actitud en la Psicología, para abarcar los desafíos de la nueva era postmoderna.

Palabras clave: Asistencia psicológica de urgência , Enfoque Centrado en la Persona, la 
Postmodernidad.

1. Introdução

A jornada da Psicologia a partir do séc. XIX serviu de sedimentação das bases para a 

sua legitimação enquanto ciência. Foi também, até então, o período de maior 

desenvolvimento de suas potencialidades, alavancada pelo espírito da modernidade 

(positivismo), resultando em três grandes sistemas psicológicos (Psicanálise, Behaviorismo e 

Psicologia Humanista).

Mas, o alvorecer do séc. XXI trouxe consigo uma nova ordem da vida – um novo 

espírito do tempo – onde os sistemas psicológicos são postos à prova. O desafio será 

descobrir se estes sistemas sustentarão as rápidas transformações impostas por este modo de 

vida.   

De forma visionária, em 1940, antecipando e sugerindo novas formas de abordagem 

psicológica, o psicólogo americano Carl Rogers fez severas oposições aos conceitos 
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deterministas de ser humano, inspirando-se nas Filosofias Humanistas e em outras áreas da 

ciência  (Física  Quântica,  Bilogia,  por  exemplo). Para Rogers, cada pessoa possui em si 

mesmo as respostas para as suas inquietações e a habilidade necessária para resolver os seus 

problemas. 

Como resultado dos dedicados trabalhos iniciais de Rogers em aconselhamento 

psicológico e psicoterapia, surgem várias modalidades de ajuda psicológica, respeitando a 

integralidade da vida e o potencial humano – e acima de tudo, o movimento do tempo2. Entre 

estas modalidades destaca-se o Plantão Psicológico. 

Existem trabalhos nos quais demonstram e afirmam o Plantão Psicológico como uma 

prática contemporânea, com novas conceituações e refinamentos teórico e prático (Dutra, 

2004; Morato, 2009; Tassinari e Durange, 2011), legitimando a sua eficácia na atualidade.  

Este ensaio pretende acurar o contexto em que o Plantão Psicológico obteve a sua 

emergência – com algumas reflexões sobre a Modernidade, a Pós-Modernidade, a Cultura 

Brasileira a partir da década de 60 e o desenvolvimento da ACP para ajudar a compreender a 

sua estrutura, a sua dinâmica e o seu funcionamento. Além disso, encaminhar a reflexão de 

que o seu surgimento pode ter ocasionado uma “reviravolta”  ou uma “transmutação”  no 

entendimento da Psicologia Moderna e seus paradigmas, que têm seguido a lógica: Psicologia 

= Psicologia Clínica = Psicoterapia = Counseling = Plantão Psicológico.

2. Modernidade e Pós-Modernidade – Zeitgeist3

Para compreender algumas das hipóteses da transmutação na Psicologia Moderna, 

implicada pelo advento do Plantão Psicológico, é preciso contextualizá-lo (no movimento do 

tempo) para aproximar de forma mais veemente da sua natureza, substância ou ainda, como 

diz Márcia Tassinari – da sua “radicalidade”.

2Até o ano de sua morte (1987), Rogers desenvolve e aperfeiçoa suas teorias e práticas psicológicas. 
Ele estimula aos demais pesquisadores, no desafio contínuo do desenvolvimento e descobertas de 
novas possibilidades na ACP.
3Zeitgeist (pronúncia: tzait. gaisst) – É um termo alemão cuja tradução significa espírito da época, 
espírito do tempo ou sinal dos tempos. O Zeitgeist significa, em suma, o conjunto do clima intelectual e 
cultural do mundo, numa certa época, ou as características genéricas de um determinado período de 
tempo. Este conceito ficou mais conhecido pela obra de Hegel, Filosofia da História.
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Segundo Figueiredo (2004), por Modernidade, não estamos apenas situando um período 

de datas, mas uma forma de organização social no Ocidente que inaugurou uma série de 

transformações sentidas até os dias de hoje. A organização social – legitimada pela previsão e 

controle – “ciências duras” – é caracterizada pela imobilidade. 

Com o firme estabelecimento da visão mecanicista do mundo no século XVIII, a física 

tornou-se naturalmente a base de todas as ciências. Se o mundo é realmente uma máquina, a 

melhor maneira de descobrir como ela funciona é recorrer à mecânica newtoniana. Assim, foi 

uma conseqüência inevitável da visão de mundo cartesiana que as ciências dos séculos XVIII 

e XIX tomassem como seu modelo a física newtoniana. De fato, Descartes estava 

perfeitamente cônscio do papel básico da física em sua concepção da natureza. Escreveu ele: 

"Toda a filosofia é como uma árvore. As raízes são a metafísica, o tronco é a física e os ramos 

são todas as outras ciências" (Capra, 1995). O próprio Descartes esboçara as linhas gerais de 

uma abordagem mecanicista da física, astronomia, biologia, psicologia e medicina. Os 

pensadores do século XVIII levaram esse paradigma ainda mais longe, aplicando os 

princípios da mecânica newtoniana às ciências da natureza e da sociedade humanas. Até as 

ciências sociais da época geraram grande entusiasmo, e alguns de seus proponentes 

proclamaram terem descoberto uma "física social". A teoria newtoniana do universo e a 

crença na abordagem racional dos problemas humanos propagaram-se tão rapidamente entre 

as classes médias do século XVIII, que toda essa época recebeu o nome de Iluminismo. A 

maior mudança na história da medicina ocidental ocorreu com a revolução cartesiana. Sua 

rigorosa divisão entre corpo e mente levou os médicos a se concentrarem na máquina corporal 

e a negligenciarem os aspectos psicológicos, sociais e ambientais da doença (Capra, 1995).

Desta forma, a Modernidade, revestida do paradigma cartesiano, onde as ordens do dia 

foram o “determinismo genético” e a “abordagem reducionista”, impregnou os “espíritos do 

século XX”.

A Psicologia não podia escapar desta visão “iluminista”, o que justifica a indagação de 

Portela (Apud Meireles e Boris, 2011): “que sujeito é este de quem a clínica está falando? Ou 

melhor, que sujeito a teoria da clínica construiu, ao longo do século XX?. Acrescentaríamos a 

estas importantes indagações o seguinte aspecto: que sujeito é este que a psicologia clínica no 

Brasil construiu ao longo das quatro últimas décadas?” (p.9).  Ancorados no autor, podemos 

afirmar que precisamos considerar uma nova época, que tem como consequência o fato de 

que os limites até então existentes entre as abordagens clínica e social se dissolveram, e o 
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profissional deve articular o local e o global em um diálogo que dê conta do sujeito pós-

moderno. 

Fazendo uma referência sobre esta nova época, a Pós-modernidade, Tassinari e Durange 

(2011) refletem que,

talvez, a principal característica e desafio desta época sejam a rápida e 
intensa transitoriedade dos fenômenos. E, que este processo tem 
permeado e implicado à vida biológica, psicológica e social; ora 
configurando, ora desconfigurando a realidade das pessoas, lançando-
as às incertezas e angústias. (p. 05)

Aprofundando a análise deste cenário encontramos em Bauman (apud Tassinari e 

Durange, 2011) uma reflexão sobre este processo, que segundo o autor,

“líquido-moderna” é uma sociedade em que as condições sob as quais 
agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele 
necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de 
agir. A liquidez da vida e da sociedade se alimentam e se revigoram 
mutuamente. A vida líquida, assim como a sociedade líquido-
moderna, não pode manter a forma ou permanecer em seu curso por 
muito tempo. (p. 06)

Esta nova ordem da vida chamada de Pós-modernidade possui características de 

ecletismo, abertura, pluralidade e muda de aspecto rapidamente – representadas pela dinâmica 

acelerada de movimentos, instantaneidade, fluidez e plasticidade – diferentemente da era 

Moderna, esta representada por instituições estáticas, previsíveis e constantes, que mantinha 

seu status quo. O pós-moderno não é uma tendência que possa ser delimitada 

cronologicamente, mas uma categoria espiritual, melhor dizendo, um modo de operar. E 

amadurece hoje, alastrando-se na moda, no cinema, na música e no cotidiano programado pela 

tecnociência (ciência + tecnologia invadindo o cotidiano desde alimentos processados até 

microcomputadores), sem que ninguém saiba se é decadência ou renascimento cultural 

(Santos, 1987).  

Bauman (2001) reflete ainda que, 

seria imprudente negar, ou mesmo subestimar, a profunda mudança 
que o advento da “modernidade fluida” produziu na condição humana. 
O fato de que a estrutura sistêmica seja remota e inalcançável, aliado 
ao estado fluido e não-estruturado do cenário imediato da política-
vida, muda aquela condição de um modo radical e requer que 
repensemos os velhos conceitos que costumavam cercar suas 
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narrativas. Como zumbis, esses conceitos são hoje mortos-vivos. (p. 
15)  

Porque no mundo pós-moderno, objetos e informação, circulando em alta velocidade 

são descartáveis. Da mesma forma, os sujeitos também produzem personalidades descartáveis 

(Santos, 1987). E é, neste solo fluido, que o plantão psicológico encontra a sua emergência.   

3. O advento do Plantão Psicológico

Refletir sobre o nascimento/desenvolvimento do plantão psicológico na modernidade (a 

partir de 1969) e da sua emergência/desenvolvimento nas primeiras décadas da pós-

modernidade é tratar de sua natureza (substância e/ou raiz) in lócus diferentes.

Neste sentido, talvez, uma das explicações para os poucos brotos e flores que o plantão 

psicológico tenha ofertado na era moderna foi a de que as sementes foram jogadas em “solo-

clima” pesado, rústico e duro (a modernidade). Mas, além desta terra estéril, podemos refletir 

sobre quatro coadjuvantes desta esterilidade, a saber: à Psicologia como uma invenção da 

modernidade; a ditadura brasileira; à cultura brasileira vigente; e as reformulações teórico-

prática da ACP.  

O primeiro, (Figueiredo 2004) refere-se à Psicologia como uma invenção da 

modernidade, e somente por meio do entendimento do que foi o surgimento deste período e 

suas implicações torna-se possível elaborar uma análise consistente do que possibilitou o 

desenvolvimento desta ciência. 

Muito antes da regulamentação da profissão, a Psicologia existiu como um domínio de 

saberes e técnicas visando o conhecimento e a intervenção sobre a ação e a reflexão humanas. 

Existia, sobretudo, como uma esperança: “a de que o saber científico e o domínio de uma 

tecnologia de análise e manipulação da natureza humana viessem a contribuir para a 

resolução de problemas e conflitos de natureza psicológica crescentemente observados na 

sociedade contemporânea” (p. CFP, 1992).

Os primeiros anos que se seguiram à regulamentação da profissão (27 de agosto de 

1962) foram caracterizados por movimentos pela ocupação de espaços, estabelecimento de 

limites de atuação, defesa do campo profissional ainda ocupado principalmente por médicos. 

Além disso, era a época do regime autoritário, e a circulação das idéias na forma de uma 
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reflexão mais fecunda sobre nossa própria prática sofria sérias restrições. A produção do saber 

vivo, que resultasse em um melhor conhecimento acerca das condições de saúde mental em 

que vivia a própria população à qual nos dedicávamos, não encontrava muito amparo nas 

instituições que demandavam nosso trabalho (CFP, 1992). Desde a década de 1980, assistimos 

ao surgimento de uma nova problemática da Psicologia, advinda, principalmente, de sua 

inserção na rede pública. 

Até esse período, as instituições públicas, não possuíam psicólogos em seus quadros, 

com raras exceções, tais como alguns hospitais psiquiátricos, por exemplo. Arrancado de seu 

papel técnico e cientificista e sustentado por uma suposta unidade da Psicologia, o psicólogo 

brasileiro se vê diante de uma serie de questões político-sociais que atravessam o fazer 

psicológico e apontam para o caráter alienante das práticas tradicionais (CFP, 1988). 

O segundo refere-se aos anos infrutíferos durante a ditadura brasileira. A mão-de-ferro 

militar se constituiu num corpo forte (Vasconcelos, 2009), com o olhar atento americano que 

não somente vigiava, mas instrumentalizava e instruía, com o temor de que uma nova Cuba 

surgisse. A Igreja Católica abençoou esta atitude. Grande parte da classe média, travada em 

seu histórico medo de perder suas benesses, também abraçou. A imprensa foi calada. 

Proprietários rurais e importantes governos se mantiveram na posição de defesa, que naquele 

momento nada mais significava que o puro ataque. Era preciso estar atento e forte. Muitos 

não tinham tempo de temer à morte. Endurecia-se o regime, dissolviam-se os direitos. O 

setting terapêutico no IPUSP à época constituía-se como um serviço de Aconselhamento Não-

diretivo, tendo o objetivo de escutar a queixa e indicar o melhor encaminhamento, ou seja, 

sugerir qual serviço seria adequado à demanda daquela pessoa.

O terceiro refere-se a cultura vigente, pois o Plantão Psicológico segundo Wood (apud 

Vasconcelos, 2009), “tem suas raízes nas deficiências e nutrientes da cultura brasileira, pois 

se enquadra perfeitamente no período histórico em que foi criado, constituindo-se como uma 

alternativa para o atendimento psicológico individual”, como preconiza Campos (apud 

Vasconcelos, 2009), 

a resistência ao regime e à opressão, assim como as insatisfações e 
o questionamento tão vivos nos anos 60 colocavam, para os 
psicólogos, de um modo geral, a necessidade de buscar formas 
alternativas voltadas para o fortalecimento do indivíduo, de modo a 
reforçar sua capacidade de resistência”. (pag.27). (grifo nosso).
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Segundo Oliveira (apud Bezerra, 2011),

com a ampliação de cidadania no país, a partir da Constituição de 
1988, incluindo contingentes sociais na condição de sujeitos com 
acesso ao atendimento clínico em diferentes espaços institucionais... a 
psicologia Clínica precisou ampliar o seu modo de atuação para 
atender essa nova demanda emergente. (p. 06) 

Mas, apesar do amadurecimento sócio-histórico-cultural, faltava o último coadjuvante 

amadurecer – a Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). 

Conforme formulado por Buys (s/data 1), a partir da década de sessenta, especialmente 

nos anos 80, quando a Física deixa de ser modelo para todas as ciências, os atuais 

questionamentos das ciências naturais encontram solo fértil no humanismo. Assim, parece 

razoável supor que Rogers, de certa forma se antecipou a esse questionamento, visto que 

muitas de suas idéias são convergentes aos novos paradigmas da ciência, especialmente à 

Teoria do Caos (Tassinari, 2003).

No cenário brasileiro, a Abordagem Centrada na Pessoa surgiu por volta de 1945, mas 

se firmou realmente a partir da vinda de Rogers (e de seus colaboradores) ao Brasil em 1977. 

Desde 19834, os praticantes da Abordagem têm tido diversas oportunidades de troca de 

experiências, através dos eventos profissionais que têm se realizado. 

No período entre 1978 e 1983, a partir da experiência clínica, observa-se a evolução 

teórica e prática de Rogers e colaboradores, indicando reformulações mais abrangentes na 

teoria da psicoterapia. Paralelamente, Rogers propõe a aplicação das condições necessárias e 

suficientes em outros campos, como Educação, Organizações, pequenos grupos e 

comunidades, justificando a denominação ampla de Abordagem Centrada na Pessoa [...].O 

Plantão Psicológico é assim entendido como um idiótipo, um desdobramento da Abordagem 

(protótipo), guardando-lhe as características e algumas de suas aplicações, especialmente da 

psicoterapia centrada na pessoa e dos grupos de encontro. A Abordagem, aplicada a outros 

contextos, especialmente ao processo dos grandes grupos, tem-se confrontado com questões 

que tangenciam os desenvolvimentos mais recentes nas ciências em geral: o fim das certezas, 

a ordem podendo ser gerada a partir do caos, a probabilidade como elemento fundamental, a 

4Apesar da atuação nas perspectivas humanistas, nenhum atuava dentro dos preceitos da Abordagem 
Centrada na Pessoa, visto que o termo ‘abordagem’  fora cunhado por Rogers em 1977, com a 
publicação do livro Sobre o Poder Pessoal (1986, na última versão em português) e posteriormente 
ampliada em Um Jeito de Ser (1983, na última edição em português). Desta forma, não praticavam a 
ACP na perspectiva de sua última fase, e sim da TCC (Terapia Centrada no Cliente).
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irreversibilidade do tempo e o envolvimento participante do cientista no mundo que observa 

(p. 55,55, Tassinari, 2003). (grifo nosso).

Neste percurso, as esterilidades oferecem suas complexidades como adubos, e o 

amadurecimento da ACP convergente com a Teoria do Caos produzem o substrato e os 

elementos necessários para o aperfeiçoamento do plantão psicológico. O resultado destas 

transformações, envoltas e facilitadas pelo novo Zeitgeist, permitiu a emergência de uma 

autêntica e potente modalidade psicoterapêutica no horizonte da psicologia. Talvez, por estes 

motivos, somente na última década (a partir de 1999), pode iniciar-se um novo tratamento do 

plantão psicológico, agora, em um “solo-clima”  leve, macio, maleável e sofisticado – na 

fluidez da pós-modernidade. 

Seguindo este entendimento podemos afirmar que, o plantão psicológico só pode ser 

compreendido em sua verdadeira natureza (“essência”, “substância”  e/ou “raiz”) quando 

tratado em seu verdadeiro lócus – a pós-modernidade. O plantão psicológico nasceu póstumo 

– pois a sua natureza emerge e ganha sentido somente com o advento da pós-modernidade – 

em seu berço liquefeito. Podemos dizer que somente agora, o seu verdadeiro potencial rompe 

as barreiras, escoando e causando mobilizações, o que vêm contribuindo significativamente 

para a transformação da psicologia moderna.

4. Contribuições do Plantão Psicológico para a Psicologia Pós-Moderna:

O que segue, são alguns pontos que pressupõe as possíveis contribuições do Plantão 

Psicológico para uma transformação da Psicologia: a legitimação da clínica ampliada; a 

radicalização do encontro-relação; a reviravolta da atitude clínica; a radicalização na 

democratização do cuidado. 

4.1. A legitimação da Clínica Ampliada

Na modernidade (“pesada”) a clínica clássica no consultório assume com êxito a 

referência para a prática psicológica. Na pós-modernidade (“leve”), pelo contrário, esta 

clínica se arrasta e peregrina para tentar acompanhar/atender as demandas emergentes e 

fracassa na maioria das vezes. Assume-se aqui (Tassinari e Durange, 2011) o entendimento da 

Psicologia Clínica como pertencente à  área da Saúde, com sua atuação no contexto social, 
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podendo atuar também no nível preventivo (prevenção primária), utilizando-se de diferentes 

orientações teóricas, promovendo saúde em diversos contextos, além do consultório 

particular. A ampliação da Clínica (Bezerra, 2011) não representa uma negação da validade 

específica dos modelos psicoterápicos, apenas uma nova adequação do método clínico a 

diferentes contextos de ação. 

Ao redor do ano de 1990 (Morato, 2009), dada a procura crescente e variedade de 

demanda da clientela, foi imperativo abrir-se à diversidade, pluralidade e singularidade, 

contextualizando a compreensão de Plantão Psicológico como atento à realidade experiencial 

do demandante, para também contemplar as dimensões antropológica, sociológica e política 

da cultura atual.

Com esta perspectiva Tassinari e Durange (2011) chegam à conclusão de que,

precisamos compreender o homem da atualidade – possuidor de 
uma vida líquida imerso na dinâmica de uma sociedade líquido-
moderna – para começarmos a vislumbrar uma concepção de saúde 
mais assertiva e salutar. Se de fato compreendermos este homem 
como um ser integral implicado por questões da contemporaneidade, 
deveremos, então, promover a saúde com base neste entendimento. (p. 
09) 

E este entendimento reflete a percepção de Figueiredo (p.4,  apud Bezerra, 2011), 

quando diz que – “clínica é, assim, inclinar-se diante de, dispor-se a aprender-com, mesmo 

que a meta, a médio prazo, seja aprender-sobre”.  

Com esta atitude, o plantão psicológico constitui-se numa prática psicológica própria. 

Por sua natureza fluida, plástica e flexível, é a expressão extrema da clínica ampliada, capaz 

de alcançar e se liquefazer em diversos contextos (“recipientes”). Esta sua característica 

expansiva e democrática legitima a prática da clínica ampliada como uma prática para o bem 

estar social. 

4.2. A radicalização do encontro-relação

Podemos dizer que o encontro-relação é a fundação da ajuda psicológica. Um 

lugar/espaço onde a aprendizagem significativa nos torna mais humanos e criativos. O espaço 

do plantão psicológico pode ser compreendido como a residência da relação EU-TU de 

Martin Buber, o único local onde “dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço”. 
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Por certo o plantão psicológico radicaliza e provoca uma reviravolta (extrema e 

drástica) na relação – tornando-a numa relação especial – pois nos convida a (con)viver na 

incerteza, caos e insegurança, tornando a experiência e a relação, as únicas coisas, em que 

plantonista-cliente se agarram. Sendo assim, pode-se dizer que, o plantão psicológico é o 

encontro radicalizado da experiência (encontro experiencial radicalizado), ou ainda, 

encontros radicalizados com os fluxos da Vida (Atualizante e Formativa).

Por se tratar de um processo de sentimento (Messias, 2001), a experienciação ocorre no 

presente imediato. A vivência dos sentimentos acontece ao longo de toda a vida do ser 

humano; seja essa vivência mais rígida ou mais fluida, não se pode dizer que uma pessoa 

experiência em determinadas situações e não está experienciando em outras. Não se trata de 

experienciar ou deixar de experienciar, mas na verdade a questão é como se experiencia. 

Messias (op. Cit.) sugere a analogia com o fluxo sangüíneo: se uma pessoa está viva, é claro 

que o sangue está fluindo. Ninguém diria que o sangue flui em alguns momentos e deixa de 

fluir em outros. Entretanto, a maneira como isso acontece pode variar.

No contexto de uma relação terapêutica, trata-se do sentimento que está sendo vivido no 

exato momento em que a relação acontece, não importando se o assunto referido é outro 

sentimento. Sua vivência experiencial é imediata, está ocorrendo no presente, no aqui e agora 

da relação com o terapeuta. São os sentimentos imediatos que importam, pois eles emergem 

do fluxo experiencial que o cliente vive naquele momento  na  relação  com  o 

plantonista/psicoterapeuta. Sentimentos passados, fatos, vivências passadas, idéias, situações, 

ou seja, qualquer coisa que o cliente venha a referir como conteúdo tem pouca importância 

diante do sentimento presente, imediato (Messias, 2001). Assim, o aspecto processual – a 

ênfase nos sentimentos e na interação humana – são como matéria prima da experienciação, e 

tornam-se cruciais para o atendimento em plantão psicológico. 

Segundo a reflexão Ornelas (apud Morato, 2009), 

O encontro, ou como nós denominamos, o plantão, passa a ser visto 
como uma possibilidade única, ou seja, não mais se agarrar 
ardentemente ao fato de na semana que vem tornar com aquele cliente. 
Diz que estar ali presente naquele encontro que tem começo, meio e 
fim, que pode se fechar como único e não o começo de um 
atendimento. (pag. 37-38)
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Tal concepção de encontro (Andrade, 2009) rompe com o modelo herdado de 

pensamento em que a possibilidade de transformação exige estabelecimento de uma relação 

intersubjetiva de confiança, através de um tempo gradual e relativamente longo, para que 

ocorra o conhecimento de um si mesmo (tomada de consciência) e o sujeito possa, então, 

gradativamente, descobrir as causas de suas dores e mudar seu comportamento e/ou modos de 

estar na vida. O psiquismo desenvolve-se ou transforma-se, assim como o organismo, em uma 

temporalidade extensa, cumulativa e linear (passado, presente e futuro).

Enfim, este tipo de ajuda psicológica demonstra uma das peculiaridades mais 

complexas do plantão psicológico – o encontro – que segundo Márcia Tassinari “é um 

experimento de alto risco”. A força do plantão psicológico, seguindo todas as pesquisas 

realizadas por Mahfoud e Tassinari (apud Bezerra, 2011), encontra-se justamente na 

potencialização derivada desse encontro único e singular.

4.3. A reviravolta da atitude clínica

O plantão psicológico sendo o encontro radicalizado da experiência, assumindo-se 

como “um experimento de alto risco”, trouxe drásticas implicações para a clínica. Neste 

experimento, o “Castelo”  (saber psicológico) se desmoronou; a “Vossa Majestade”  (o 

especialista) foi destituído do trono; e o “Súdito”  (cliente) ganhou título de nobreza. Esta 

metáfora do “reino da psicologia” demonstra as transformações que ocorreram na clínica com 

o advento da experiência do plantão psicológico, subvertendo assim: o entendimento do 

humano; a postura do profissional e a relação de poder na relação entre terapeuta-cliente.

4.3.1. A primeira transformação foi subverter o entendimento do humano. Essa 

subversão implica em outras formas de pensar a vida e, em extensão, outros modos de olhar a 

constituição do humano, não restrita a um desenvolvimento temporal linear/progressivo, em 

que estados de ser humano são estabelecidos e caracterizados modelarmente (infância, 

adolescência, adulto e velhice – esta última já sub-categorizada em várias ´idades´), mas em 

um tempo intensivo, em que cada momento é pleno e grávido de devires. Cada momento 

comporta infinitas possibilidades de desmanche do instituído para criação de outras formas, 

mais ou menos estáveis; mais ou menos expansivas de vida. Nesta perspectiva, a vida é 

avaliada ou apreciada em sua imanência (expansão e abundância) e não a partir de valores 
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externos estabelecidos para explicá-la. Ela não solicita explicações (construções metafísicas), 

mas afirmações de seus variados e diferentes modos intensivos de expansão, compreendida 

como um permanente processo de desmanche e criação (Andrade, 2009). Assim, somos 

convidados a repensar a distância entre normal e patológico, concebendo maior plasticidade 

para o que é ser humano.

4.3.2. A segunda transformação foi subverter a postura do profissional. A prática 

do plantão psicológico vem resgatar esta dimensão intensiva como promotora de devires e 

transformações. Sustentar esse lugar implica na desconstrução da concepção de especialista, 

o despojar-se de um saber apriorístico sobre o outro, sustentando o inesperado e as incertezas 

dos encontros. Tal possibilidade pode apresentar-se bastante ameaçadora perante nossa 

herança de pensamento, que pretende um controle sobre si e o entorno. Entretanto, 

contrariamente, também pode possibilitar uma maior leveza do profissional, na medida em 

que, ao tratar-se de uma produção coletiva, não recai sobre si (poder/saber individual) a tarefa 

de diagnosticar, nomear, explicar e dar conta do suposto truncado do outro. Trata-se, antes, de 

um grande Sim àquilo que se produz no encontro (dores, alegrias, angústias, silêncios), uma 

ação ativa afirmativa do intensivo (e não reativa, capturando- o em formas extensivas, que 

precisam ser explicadas através da submissão a um passado), que promove a abertura para 

atualização de devires ali insurgente. A produção da diferença, quando afirmada, é geradora 

de ação e movimento, não cabendo, nesse sentido, pensá-la como truncamentos da vida. 

Neste aspecto (Tassinari, 1999), já alertava para as potencialidades inerentes que podem 

estar adormecidas ou que precisam ser deflagradas a partir de uma relação calorosa, sem 

julgamentos, onde a escuta sensível e empática, a expressividade do plantonista e seu 

genuíno interesse em ajudar, desempenham papel primordial. 

O atendimento no Serviço de Plantão psicológico pressupõe a atitude de abertura do 

plantonista ao desconhecido que advirá com a procura de alguém por ajuda, cabendo, então, a 

esse profissional um olhar ético, e não moral, promotor desse desmanche para que outras 

formas de existência, sustentadas no exercício ético, possam tomar corpo. Segundo Rocha 

(apud Bezerra, 2011),

(...) a abertura que caracteriza o plantão, a abertura que apoia e 
provoca a descoberta do impensado, que acolhe e respeita a 
diversidade, que evidencia a instabilidade, que angustia e permite a 
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criação do novo, é essa abertura que mantém em nós a prática do 
trabalho com o Plantão Psicológico. (p. 08)

4.3.3. A terceira transformação foi subverter a relação de poder na relação entre 

terapeuta-cliente.

Desde o início de sua prática Rogers se pronuncia como um questionador, iniciando sua 

contestação ao papel de expert do profissional de ajuda, propondo, inclusive, a denominação 

do termo facilitador “como agente capaz de fornecer as condições necessárias e suficientes 

(clima psicossocial não ameaçador) para o desencadear de um processo criativo de 

desenvolvimento junto àqueles a quem se dirige: cliente, grupos ou instituições”  (Morato, 

1999, p.95).

Desta forma, a prática do plantão psicológico cumpre e radicaliza (ao extremo) o poder 

pessoal do cliente na relação, sugerindo uma parceria ideal no desbravar de novas 

descobertas. 

Em estudo realizado por Palmieri (Palmieri, 2009), que resultou em Dissertação de 

Mestrado, sobre um Serviço de Atenção Psicológica destinado aos funcionários de um 

hospital geral, sugere que o atendimento de plantão visa a levar a pessoa a entrar em contato, 

naquele momento, com seu fluxo vivencial e psicológico, pois lhe oferece apoio, 

compreensão e conscientização desses elementos significativos por meio das atitudes de 

empatia, aceitação e autenticidade. Os clientes apontaram que o atendimento de plantão 

psicológico proporcionou-lhes a sensação de maior perspectiva e de liberdade de escolha 

sobre suas vidas, o que indica que esse atendimento atua a partir dos recursos internos já 

existentes na pessoa, como seu potencial de autonomia e de auto-direção. Nesse sentido, o 

plantonista deve ausentar-se da função de conduzir ou de orientar uma decisão, já que esta 

deve ser da própria pessoa. Considera-se, assim, que, num curto espaço de tempo, é possível 

proporcionar a livre expressão de problemas ou de questionamentos e a atribuição de sentido 

àquilo que foi posto. Dessa forma, o plantão psicológico não visa somente a um alívio 

imediato da tensão psicológica, mas busca promover ao cliente maior compreensão de si e de 

sua situação de forma relacional.

Disponível para compreender, afetando-se pela modulação experiencial de percepções, 

sentimentos, interpretações, mudanças, escolhas e decisões mostradas pelo cliente, o 
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plantonista se abre ao seu próprio experienciar como via de interpretação compreensiva. 

(Morato, 2009).

Não engessado por procedimentos modelares de triagem, amparada no psicodiagnóstico 

tradicional ou na psicopatologia, o plantonista recolhe narrativas da clientela: escuta 

experiência e histórias que demandam compreensão. Dirigindo-se ao sofrimento sentidamente 

ouvido, outros modos para cuidado psicológico se apresentam ao cliente e ao plantonista: 

como testemunha legítima do dizer do cliente, o plantonista autoriza e vericiza uma 

possibilidade de andamento ao narrado, conduzindo o cliente adiante por autenticidade e bem 

estar como sentido de história vivida pela dimensão de poder cuidar de si (Oliveira, 2006).

Concluindo, estas três transformações no “reino da psicologia”  vêm sendo 

experienciada com êxito no plantão psicológico. 

4.4. A radicalização na democratização do cuidado.

Como refletimos anteriormente, algumas práticas psicológicas da modernidade 

(“pesada”) se arrastam na pós-modernidade (“leve”). É um sacrifício atender (e criar 

políticas/práticas de saúde) às demandas sociais emergentes, dinâmicas e complexas. As 

limitações destas práticas peregrinantes causaram por muito tempo a exclusão ao cuidado 

psicológico, fazendo da psicologia benefício de poucos (serviço de saúde elitizado). 

Segundo Boff (1999),

o sintoma mais doloroso, já constatado há décadas por sérios analistas 
e pensadores contemporâneos, é um difuso mal-estar da civilização. 
Aparece sob o fenômeno do descuido, do descaso e do abandono, 
numa palavra, da falta de cuidado[...]. O que se opõe ao descuido e ao 
descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. 
Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de 
desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de 
responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro (p. 18 e 33).

Com a ampliação da clínica, a saúde pública foi favorecida com a extensão da rede de 

cuidado, mas observamos que o atendimento ainda continua deficiente e limitado, ainda preso 

ao modelo do especialista, que sabe mais do outro do que o próprio. No entanto, o plantão 

psicológico (a radicalização da clínica ampliada) lança/espalha o seu pólen de possibilidades 

em quase todos os recantos institucionais, dependendo somente destes recantos cultivá-lo ou 

não. Seu cultivo é potente para a semeadura de políticas pública de saúde, a acima de tudo, 

um resgate ao cuidado e da ética do humano.
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5. Plantão Psicológico: No horizonte da pós-modernidade

No cenário da modernidade, Mahfoud (1987) esboçou uma definição inicial do Plantão 

Psicológico como:

“A expressão Plantão está associada a certo tipo de Serviço, exercido 
por profissionais que se mantém à disposição de quaisquer pessoas 
que deles necessitem em períodos de tempo previamente determinados 
e ininterruptos.”  Do ponto de vista da instituição, o atendimento de 
plantão pede uma sistematicidade do serviço oferecido. Do 
profissional, este sistema pede uma disponibilidade para se defrontar 
com o não planejado e com a possibilidade (nem um pouco remota) de 
que o encontro com o cliente seja único. E, ainda, da perspectiva do 
cliente significa um ponto de referência, para algum momento de 
necessidade. (p. 75)

De acordo com este mesmo autor, em reunião recente (outubro/2011) junto ao Grupo de 

Pesquisa de Plantão Psicológico da UFPA, afirmou: [trata-se] de “criar uma estrutura dentro 

de outra estrutura que privilegie os processos pessoais” (p.10, Bezerra, 2011).

Percebemos em Mahfoud sutis influências da modernidade (“pesada”), pois em sua 

definição sobre o plantão psicológico, há uma necessidade de sistematização, 

institucionalização e demarcações para a efetivação do serviço. O próprio nome “plantão” 

sugere uma interpretação de: estático, fixo, raízes, sentinela-prontidão, base, instalado, e etc. 

Apesar disto, o nascimento do plantão na modernidade permitiu transpor e “flexibilizar” as 

“práticas sólidas” praticadas em psicologia. Aqui se começa a liquefação da clínica moderna. 

Assim como Mahfoud, Morato (1999) oferece uma excelente metáfora influenciada 

pela modernidade (“fixa”  e “pesada”), (apud Tassinari, 2003) [...] quando define o Plantão 

Psicológico como “Um local onde existe uma sombra para o caminhante do ‘deserto da 

vida’, para que ele possa se recuperar, encontrar abrigo e continuar sua viagem”.(p.13)

No cenário de início da pós-modernidade Tassinari (2003) refina um pouco mais a 

definição do Plantão Psicológico como: 

“Um tipo de atendimento psicológico que se completa em si mesmo, 
realizado em uma ou mais consulta sem duração predeterminada, 
objetivando receber qualquer pessoa no momento exato (ou quase 
exato) de sua necessidade, para ajudá-la a compreender melhor sua 
emergência e, se necessário, encaminhá-la a outros Serviços. Tanto o 
tempo da consulta, quanto os retornos, dependem de decisões 
conjuntas do plantonista e do cliente, tomadas no decorrer da consulta. 
(p. 11)  
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Parece que em Tassinari, o Plantão Psicológico começa a ganhar características fluidas, 

sugerindo que a ênfase esteja no encontro proporcionado pelo serviço. 

No entanto, na definição de Rocha (p. 8,  apud Bezerra, 2011) o Plantão possui um 

sentido (completamente pós-moderno) que vai além dessa organização estrutural, que se 

relaciona a uma modalidade que parte da abertura e da disposição, para receber quem procura 

esse atendimento (disponibilidade incondicional para o atendimento), ouve e acompanha o 

relato dessa demanda apresentada para, de forma dialogada, compreender o seu sentido 

existencial para a pessoa que a traz (escuta esclarecedora e facilitadora), favorecendo a 

emersão de um projeto de cuidado coerente e significativo a essa pessoa que buscou o Plantão 

(desdobramentos do processo de encontro). Aqui, poderemos refletir então, sobre 

possibilidades criativas e dinâmicas dessa modalidade associadas a diferentes contextos e 

práticas profissionais em Psicologia. Neste sentido, a fluidez (do serviço, do encontro, da 

experiência) assume de fato a identidade da pós-modernidade.

No auge da pós-modernidade, que chegará a poucos anos, talvez, a melhor definição 

sobre o Plantão Psicológico (talvez este nome “plantão” não seja mais o adequado) orbitará no 

sentido de Pronto Atendimento Psicológico e suas derivações. Esta definição/sentido sugere 

um tipo de serviço altamente móvel e fluido, capaz de se mobilizar para qualquer fronte de 

emergências. Não sendo mais uma referência fixa de atendimento, mas, tornando-se uma 

referência móvel e dinâmica.

6. Conclusões provisórias: Plantão Psicológico – O alvorecer da Psicologia Pós-Moderna

O plantão psicológico renasce e – naturalmente (talvez sem pretensões) – provoca um 

embate, um “mal-estar”, uma reflexão mortal às teorias/práticas psicológicas modernas, 

oferecendo novos olhares, reformulações, renovações, “funerais dignos”  e “exumações”. O 

único motivo para tal agitação, é que a sua natureza possui a identidade da nova era pós-

moderna, sendo talvez, a primeira, e ainda a única modalidade psicoterapêutica em total 

sintonia com o atual espírito da época. Sendo assim, devido a sua originalidade 

contemporânea, a sua posição precisa ser invertida, assumindo o papel de protótipo para as 

outras modalidades psicoterapêuticas.
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O que o surgimento do plantão psicológico proporcionou foi uma reviravolta, a 

radicalização5, a transmutação e/ou a transformação dos valores, atitudes e saberes (teórico-

práticos) instituídos até então na Psicologia. Além do mais, o drama da sua emergência 

proclama o florescimento da Psicologia Pós-Moderna na era da Pós-Modernidade.

Os recentes estudos sobre neurônios espelho (Iacoboni, 2009) e sobre a civilização 

empática (Rifkin, 2009) podem trazer alguma luz sobre nossa capacidade de nos 

relacionarmos, nossa condição humana de nos colocarmos no lugar do outro e, assim 

potencializar teórica e praticamente o Plantão Psicológico. Nosso aparato neurológico parece 

estar equipado para entendemos o outro, mas precisamos conhecer melhor sob que condições 

nossa humanidade se colocará a serviço de relações humanas mais saudáveis, pois as 

evidências neuropsicológicas têm demonstrado que somos seres sociais, isto é, temos 

necessidade de nos socializarmos. Por outro lado, temos fortes evidências, através da 

literatura  que envolve os Serviços de Plantão Psicológico, que atender no momento da 

necessidade pode trazer contribuições ainda não imaginadas. Sentimo-nos comprometidos em 

continuar a explorar este novo solo, através de pesquisas, experimentação em contextos 

variados e reflexões potentes.
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