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PREFÁCIO 

 

Sinto-me honrada em prefaciar a primeira edição de uma coletânea de artigos 

resultantes de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Psicologia da 

Universidade do Contestado do campus de Canoinhas. Realizar esta tarefa é 

gratificante, pois são produções científicas dos estudantes da primeira turma de 

Psicologia do referido campus, e orientadas por colegas de profissão que realizam 

um trabalho formativo, sério e competente. 

A missão da Universidade do Contestado é construir e difundir conhecimento, 

formando cidadãos comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade 

humanizada e sustentável. Desta forma a publicação deste e-book é uma das 

formas de difundir o conhecimento da Psicologia e promover a pesquisa desta 

ciência. 

Promover a pesquisa sistematizada aos acadêmicos da graduação é uma 

tarefa complexa, mesmo tendo a pesquisa científica com o objetivo de contribuir 

para a evolução do conhecimento humano em todos os setores. Vivemos a era da 

informação e de modo quase que instantâneo através de diferentes recursos e 

tecnologias. Assim respeitar todos os saberes é uma condição obrigatória para a 

produção dos novos conhecimentos, inclusive no curso de Psicologia. 

Chegou o momento de assumir a diversidade e a complexidade do processo 

de aprendizagem de modo contínuo e diferente. Isso predispõe o estudante a 

incorporar em seu papel o detetive do conhecimento, pois aprender a buscar, 

selecionar, classificar, criticar, inovar e reelaborar a informação, dando sentido e 

significado as mesmas são tarefas necessárias a um pesquisador. 

Cabe as instituições do Ensino Superior, suprir as fragilidades do sistema 

educacional brasileiro, no qual os alunos tem poucas oportunidades de serem os 

protagonistas da ciência, sendo o bom aluno aquele que apenas responde 

adequadamente as perguntas realizadas, demonstrando o domínio do 

conhecimento. Oportunizar no Ensino Superior o conhecimento baseado nas 

metodologias ativas e inovadoras proporciona a diminuição da lacuna do cidadão 

crítico, ativo e autônomo intelectualmente. A pesquisa também faz parte deste 

processo, e o TCC é uma das oportunidades para esta aprendizagem, é preciso 

então que o TCC não seja apenas uma obrigação, mas sirva a seu propósito de 
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desenvolver sistematicamente a habilidade de fazer perguntas, de encontrar os 

problemas, de pensar em hipóteses, de questionar verdades estabelecidas, de 

buscar e construir o conhecimento desenvolvendo maturidade intelectual e 

contribuindo na formação integral de profissionais comprometidos e inovadores. 

Nos onze artigos desta publicação, há uma diversidade de temas e de autores 

que demonstram a natureza interdisciplinar e a amplitude da Psicologia enquanto 

ciência. Aos leitores das páginas seguintes recomendo que apreciem com 

generosidade, pois ser autor e escrever é um ato de coragem e superação. Divulgar 

os resultados dos TCC’s favorece a qualificação da pesquisa universitária e estimula 

os estudantes para seguir problematizando a realidade onde estarão inseridos. 

 

Boa leitura. 

 

 

Jaquelini Conceição 

Professora e Coordenadora do Curso de Psicologia 

UnC Campus Canoinhas 
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AS ATUAÇÕES DA PSICOLOGIA JURÍDICA: SUAS IMPLICAÇÕES E SEUS 

DESAFIOS NO SÉCULO XXI 

 

Emanuele Guimarães1 
Jaquelini Conceição2 

 

RESUMO 

O presente artigo aborda a atuação do Psicólogo no cenário jurídico e as produções 
cientificas publicadas entre 2015 a 2020. A Psicologia Jurídica se refere a todo saber 
psicológico relacionado ao saber do Direto. O Psicólogo jurídico é um profissional 
que coloca seus conhecimentos à disposição do juiz, com o objetivo de assessorá-lo 
em aspectos relevantes para determinadas ações judiciais. O objetivo deste trabalho 
foi identificar as atuações da Psicologia no cenário Jurídico e suas implicações no 
século XXI. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica para fornecer o embasamento teórico 
sobre a temática. Para realizar a coleta dos dados, ocorreu a busca dos artigos 
publicados, entre os anos 2015 a 2020, nas bases de dados de sites como 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e biblioteca virtual da UnC. Já a análise de dados 
ocorreu através da Hermenêutica de profundidade de Thompson. O artigo abordará 
a relação comum da Psicologia e o Direito, a relação entre o Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) e o Sistema de Justiça, as áreas de atuação do Psicólogo 
no cenário Jurídico, as produções científicas sobre Psicologia Jurídica no Brasil e a 
atuação da Psicologia Jurídica: cenários a desbravar. A diferenciação entre o 
entendimento que a Psicologia e o Direito possuem, a respeito dos saberes que 
integram sua relação, implica em desafios para a Psicologia. 

 
Palavras-Chave: Psicologia. Direito. Psicólogo Jurídico. Sistema de Justiça. Ações 
Judiciais.  

 
ABSTRACT 

This article addresses the role of the Psychologist in the Legal scenario and the 
scientific productions published between 2015 and 2020. Legal Psychology refers to 
all psychological knowledge related to the knowledge of Law. The Legal Psychologist 
is a professional who places his knowledge at the disposal of the judge, with the aim 
of advising him in aspects relevant to certain legal actions. The objective of this work 
was to identify the role of Psychology in the Legal scenario and its implications in the 
21st century. Bibliographic research was used to provide the theoretical background 
on the subject. In order to collect data, articles published between 2015 and 2020 
were searched in the databases of sites such as the Virtual Health Library (VHL) and 
the UnC virtual library. Data analysis, on the other hand, occurred through 
Thompson's depth hermeneutics. The article will address the common relationship 
between Psychology and Law, the relationship between the Unified Social 
Assistance System (SUAS) and the Justice System, the areas of expertise of the 

                                                      
1 Acadêmica do curso de Psicologia, Universidade do Contestado - UnC, Canoinhas. Santa Catarina. 

Brasil. E- mail: emanuele.guimaraes@aluno.unc.br 
2 Docente do curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC, Canoinhas. Santa Catarina. 

Brasil. E-mail: jaquelini@unc.br 
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Psychologist in the Legal Canary, the scientific productions on Legal Psychology in 
Brazil and the performance of Legal Psychology: scenarios to be explored. The 
differentiation between the understanding that Psychology and Law have regarding 
the knowledge that makes up their relationship, implies challenges for Psychology. 
 
Keywords: Psychology. Right. Legal Psychologist. Justice system. Judicial actions. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda a atuação do Psicólogo no cenário Jurídico e as 

produções cientificas publicadas entre 2015 a 2020. A Psicologia Jurídica se refere a 

todo saber psicológico relacionado ao saber do Direto. O Psicólogo jurídico é um 

profissional que coloca seus conhecimentos à disposição do juiz, com o objetivo de 

assessorá-lo em aspectos relevantes para determinadas ações judiciais. Seu 

trabalho envolve uma análise profunda dos aspectos que mobilizam os indivíduos a 

realizar determinada ação (SILVA, 2007 apud LEAL, 2008).  

Ressalta-se a diferenciação conceitual entre Psicologia Jurídica, Psicologia 

Criminal, Psicologia Judiciária e Psicologia Forense. Na Psicologia Jurídica estão 

inclusas todas as práticas psicológicas relacionadas a área do Direto. Já a 

Psicologia Forense se caracteriza como uma ramificação da Psicologia Jurídica, 

correspondendo a toda aplicação da Psicologia relacionada a um processo ou 

procedimento em andamento no Foro ou em uma situação que estará sob 

apreciação judicial (SACRAMENTO, 2019). Ela favorece o Sistema Judiciário, uma 

vez que, seu trabalho está voltado para a análise do comportamento das pessoas, 

sendo, muitas vezes, essencial para a elucidar fatos ou situações importantes ao 

judiciário (BARTOL; BARTOL, 2008 apud GOMIDE; JUNIOR, 2016). A Psicologia 

Criminal e a Psicologia Judiciária são entendidas como subconjuntos da Psicologia 

Forense. O objeto de estudo da primeira são “as condições psíquicas do criminoso e 

o modo pelo qual nele se origina e se processa a ação criminosa” (BRUNO, 1967 

apud LEAL, 2008), enquanto a segunda, corresponde a prática do psicólogo 

judiciário que ocorre “sob imediata subordinação à autoridade judiciária” (OLIVEIRA, 

2016, p. 65). Um exemplo dessa prática é a realização de perícias, onde o psicólogo 

deve submeter-se ao princípio da imparcialidade (OLIVEIRA, 2016). 

O Direito e a Psicologia são ciências que possuem o mesmo objeto de 

estudo, ou seja, o comportamento humano. Dessa forma, o Direito é entendido como 



 

9 
A investigação científica da psicologia na UnC Campus Canoinhas (ISBN: 978-65-88712-17-7) 

o conjunto de regras que busca regular o comportamento, delimitando condutas 

através das Leis, enquanto a Psicologia tem como objetivo compreender este 

mesmo comportamento (SACRAMENTO, 2019).  

Sendo a Psicologia uma ciência que está em constante evolução, levantou-se 

o seguinte questionamento: o que a literatura científica apresenta sobre as atuações 

da Psicologia no cenário Jurídico e quais suas implicações no século XXI? 

Este trabalho apresenta as diversas áreas de atuações da Psicologia no 

cenário Jurídico e os seus impactos no século XXI. Compreender que as ciências, 

neste caso Psicologia e Direito, se relacionam e crescem quando permitem-se 

enfrentar os desafios que surgem no cotidiano profissional, faz-se necessário para o 

aprofundamento e evolução da construção de conhecimentos. 

Sendo a Psicologia a ciência que estuda o comportamento humano, bem 

como os fenômenos psicológicos, e o Direito a ciência que regulamenta os 

comportamentos do sujeito, tem-se uma relação tênue, pois possuem o mesmo 

objeto de estudo que é o ser humano, sendo na sua formação ou na sua atuação. 

A Psicologia Jurídica é uma área emergente e que está sendo desenvolvida 

no cotidiano profissional. Em uma pesquisa realizada em 2004, apontou-se uma 

grande concentração de psicólogos jurídicos atuando na Psicologia penitenciária e 

nas questões relacionadas à família, à infância e à juventude, enquanto em outras 

áreas de atuação havia uma carência muito grande desses profissionais (LEAL, 

2008).  

Os profissionais que atuam em espaços como delegacias, CRAS, CREAS, 

fóruns e outros, estão em constante contato com conteúdos específicos desta área, 

como violências, adoção, alienação parental, oitiva e outros. 

O objetivo deste trabalho foi identificar as atuações da Psicologia no cenário 

Jurídico e suas implicações no século XXI. Como caminho para concretizar este 

objetivo, foram identificadas as áreas de atuação do psicólogo no campo jurídico, 

apresentada a relação da Psicologia e do Direito enquanto ciência e profissão, 

verificados os desafios da Psicologia enquanto profissão no cenário do Direito e 

apresentado um panorama das produções cientificas sobre a Psicologia Jurídica no 

Brasil.  
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MATERIAL E MÉTODOS  

 

Nesta seção apresentam-se os procedimentos de pesquisa utilizados no 

estudo. Minayo (1993), vendo por um prisma filosófico, considera a pesquisa como 

uma atividade básica que leva a descoberta da realidade. Para isto, faz-se 

necessária uma busca constante que definirá um processo intrinsicamente 

inacabado e permanente. Segundo ele, a pesquisa é a aproximação da realidade 

que nunca se acaba, onde ocorre uma combinação particular entre teoria e dados, 

ou seja, pesquisar é se aproximar da realidade através dos dados coletados. 

Foi utilizada a pesquisa bibliográfica para fornecer o embasamento teórico 

sobre a temática, a qual segundo Marconi e Lakatos (1992, p. 44) configura-se 

como: 

 

O levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, 
revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. A sua finalidade é fazer 
com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito 
sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas 
pesquisas ou na manipulação de suas informações. 

 

A pesquisa bibliográfica é a base de toda pesquisa cientifica, pois embasa 

outras pesquisas por meio de fontes já publicadas.  

Para realizar a coleta dos dados, ocorreu a busca dos artigos publicados 

entre os anos 2015 a 2020, nas bases de dados de sites como Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) e biblioteca virtual da UnC. Foram selecionados os artigos que se 

apresentam no filtro de busca as seguintes palavras chaves: Psicologia Jurídica; 

psicólogo jurídico; temas em Psicologia Jurídica.  Estes foram classificados 

conforme: ano, título, autor, editora ou revista, e cidade ou estado em que foi 

publicado, através de um quadro demonstrativo. 

 A análise de dados ocorreu através da Hermenêutica de profundidade de 

Thompson (1995), que categoriza e aproxima os resultados por conteúdos similares, 

definindo subcategorias e palavras chaves. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste item, apresentar-se-ão como resultados seguidos de discussões os 

capítulos: A relação comum da Psicologia e o Direito, A relação entre o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema de Justiça, Áreas de atuação do 

Psicólogo no cenário Jurídico, Produções científicas sobre Psicologia Jurídica no 

Brasil, Atuação da Psicologia Jurídica: cenários a desbravar e Desafios da 

Psicologia enquanto profissão auxiliar no cenário do Direito. 

 

A RELAÇÃO COMUM DA PSICOLOGIA E O DIREITO 

 

O Colégio Oficial de Psicólogos da Espanha, define a Psicologia Jurídica 

como “um campo de trabalho e investigação psicológica especializada cujo objeto é 

o estudo do comportamento dos atores jurídicos no âmbito do Direito, da Lei e da 

Justiça” (SACRAMENTO, 2019, p. 22). Sendo assim, a Psicologia auxilia o Direito 

em questões que ultrapassam o conhecimento do mesmo. De acordo com Silva 

(2007 apud LEAL, 2008), o Psicólogo jurídico coloca à disposição do juiz seus 

conhecimentos a respeito de uma realidade psicológica que ultrapassa o 

entendimento dos agentes da lei, de forma a assessorá-lo em aspectos relevantes 

para determinadas ações judiciais. Seu trabalho envolve uma análise profunda dos 

aspectos que mobilizam os indivíduos a realizar determinada ação. 

O Direito e Psicologia são ciências que possuem o mesmo objeto de estudo, 

ou seja, o comportamento humano. O Direito é entendido como o conjunto de regras 

que busca regular o comportamento, delimitando condutas através das leis, 

enquanto a Psicologia tem como objetivo compreender este mesmo comportamento 

(SACRAMENTO, 2019). Sendo a Psicologia a ciência que estuda o comportamento 

humano, bem como os fenômenos psicológicos, e o Direito a ciência que 

regulamenta os comportamentos do sujeito, tem-se uma relação tênue, pois 

possuem o mesmo objeto de estudo que é o ser humano, sendo na sua formação ou 

na sua atuação. Dentre as relações da Psicologia e do Direito, estão inseridos o 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema de Justiça. 
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A RELAÇÃO ENTRE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) E O 

SISTEMA DE JUSTIÇA 

 

De acordo com a professora Ana Paula Motta Costa, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) existe uma relação conflituosa entre o Sistema de 

Justiça e o SUAS. Isso ocorre porque as linguagens e os processos constituintes 

das instituições são diferentes e a realidade social e institucional que ambos lidam 

não é favorável. Sendo assim, um identifica no outro o problema para que seu 

trabalho não atinja os objetivos esperados. Ela explica ainda que muitas vezes os 

operadores do Sistema de Justiça requisitam serviços de perícias e manifestações 

ao SUAS de forma autoritária, causando a desvalorização profissional, interferindo 

nas prioridades e fluxos de atendimentos (CFP, 2015). 

Entre as demandas solicitadas pelo poder judiciário, que fazem parte do 

trabalho dos operadores do SUAS, estão: Informar se o adolescente está sendo 

acompanhado pelo CREAS para cumprimento de medida socioeducativa; Realizar 

relatório de acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa; Realizar relatório de atendimento e acompanhamento, com enfoque 

no abuso sofrido; Solicitação de avaliação, estudo, ou inserção em atendimento 

psicológico, das famílias acompanhadas; Solicitação de acolhimento de crianças e 

adolescentes; entre outras. A elaboração dos relatórios citados acima não deve ser 

confundida com a elaboração de laudos periciais, relatórios ou outros documentos 

com finalidade investigativa, os quais constituem-se como atribuição dos psicólogos 

que operam no Sistema de Justiça (BRAGA, 2016; MERIGO, 2019). 

Um levantamento realizado pelo Sistema Conselhos de Psicologia no primeiro 

semestre de 2015, sobre as demandas do Sistema de Justiça aos profissionais do 

SUAS e também do Sistema Único de Saúde (SUS), apontou que as requisições 

oriundas do Sistema de Justiça implicam em perda da qualidade dos serviços 

prestados ou até mesmo violações de direitos, pois para cumprir com as solicitações 

da justiça, os profissionais atuantes devem: Possuir conhecimento específico e 

atualizado da matéria em questão; Ter acesso ao conhecimento teórico-

metodológico e instrumental técnico específico; Ter a sua disposição meios e 

espaços adequados ao  exercício profissional no campo da Psicologia Jurídica; 

Possuir uma remuneração justa, oriunda da devida fonte de recursos financeiros;  
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Possuir condições de armazenamento de materiais com sigilo assegurado; Ter 

condições de trabalho e de tempo apropriados para a realização das atividades 

requeridas; Articular do trabalho realizado com as demais ações desenvolvidas pelo 

Sistema de Justiça (BRAGA, 2016). 

A falta de condições de trabalho e de competências técnicas apropriadas para 

o desempenho das funções requeridas pela justiça implicam em sofrimento laboral 

aos profissionais que se dispõem a realiza-las. Além de extrapolar as competências 

éticas das verdadeiras finalidades de seu trabalho (BRAGA, 2016; MERIGO, 2019).  

Em outro estudo, desta vez realizado pela Federação Catarinense de 

Municípios (FECAM), em 2019, apresentam-se as demandas encaminhadas pelo 

Sistema de Justiça aos Municípios Catarinenses a profissionais, dentre eles 

psicólogos que atuam no SUAS. Essas demandas, que seriam responsabilidade das 

equipes do próprio órgão, extrapolam as competências e atribuições da política 

pública, além de gerarem carga excessiva de trabalho aos operadores do SUAS. De 

acordo com o estudo, algumas demandas solicitadas aos SUAS de Municípios 

Catarinenses, foram: Intimação para testemunhar em processo judicial; Estudo 

Psicológico - Processo de Guarda de Crianças; Avaliação psicológica para de 

definição de guarda de criança ou adolescente; Depoimento Especial - Violência 

Sexual; Avaliação psicológica; Realização de atendimento psicológico para elucidar 

memórias de fato delitivo; Atendimento psicológico na Assistência Social; entre 

outras (MERIGO, 2019). 

Ainda de acordo com esse estudo, essas requisições judiciais ocasionam uma 

série de prejuízos, tais como: Desvio de função dos profissionais que compõem as 

equipes de referência da política de assistência social para o desempenho de 

tarefas para as quais não foram contratados e não estão preparados; Fragilização 

ético-político-profissional e destituição do caráter protetivo inerente à política de 

assistência social; Priorização das demandas judiciais em detrimento das demandas 

ordinárias próprias dos serviços socioassistenciais, implicando em menor 

disponibilização de tempo para as funções de proteção social aos usuários e suas 

famílias, trabalhando na prevenção e proteção; Desorganização dos serviços e 

comprometimento dos recursos financeiros e materiais disponíveis frente às 

demandas não planejadas; entre outros fatores (MERIGO, 2019).  
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Apesar do SUAS possuir uma relação com o Sistema de Justiça, as atuações 

citadas acima não fazem parte das funções que devem ser desempenhadas pelos 

Psicólogos lotados no SUAS, mas sim daqueles que trabalham como Psicólogos 

Jurídicos.  

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CENÁRIO JURÍDICO 

 

O campo de atuação do psicólogo jurídico é bem diversificado e possui íntima 

relação com as áreas do direito (GOMES; OLIVEIRA, 2018). De acordo com Leal 

(2008) esses campos estão apresentados no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Campos de atuação do Psicólogo Jurídico 
CAMPOS DE ATUAÇÃO POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO 

Direito Civil Interdições, indenizações, dano psíquico. 

Direito da Criança e do Adolescente 

Adoção, conselho tutelar, criança e adolescente 
em situação de risco, intervenção junto a 
crianças abrigadas, infração e medidas 
socioeducativas. 

Direito da Família 
Separação, paternidade, disputa de guarda, 
acompanhamento de visitas. 

Direito do Trabalho 
Perícias em casos de acidente de trabalho, 
indenizações ou dano psíquico. 

Direito Penal 

Perícias psicológicas em casos de insanidade 
mental, criação de programas individuais de 
ressocialização e acompanhamento e 
tratamento de vítimas e agressores. 

Psicologia do Testemunho 
Estudam do testemunho, avaliam a veracidade 
dos depoimentos e a ocorrência de falsas 
memórias. 

Psicologia Penitenciária 

Realizam trabalhos com os agentes de 
segurança, verificam a possibilidade de penas 
alternativas, realizam intervenções junto aos 
reclusos e egressos. 

Psicologia Policial e das Forças Armadas 
Seleção e formação da polícia civil e militar e 
atendimento psicológico a esses profissionais. 

Psicologia dos Direitos Humanos 
Trabalham em defesa e promoção desses 
direitos. 

Formação e Atendimento a Juízes e Promotores 
Avaliação psicológica na seleção de juízes e 
promotores, consultoria e atendimento 
psicológico aos juízes e promotores. 

Vitimologia 
Assistência às vítimas de violência doméstica e 
de seus familiares. 

Autópsia Psicológica 
Avaliação de características psicológicas 
mediante informações de terceiros. 

Fonte: Guimarães (2020). 
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Em alguns países, a atuação do Psicólogo se concentra mais em 

determinadas áreas. No Brasil, em um levantamento realizado por França (2004 

apud LEAL, 2008), havia uma grande concentração de psicólogos jurídicos atuando 

na Psicologia penitenciária e nas questões relacionadas à família, à infância e à 

juventude, enquanto nas outras áreas de atuação havia uma carência muito grande 

desses profissionais.  

 

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE PSICOLOGIA JURÍDICA NO BRASIL 

 

Após a pesquisa das publicações científicas realizada nas bases de dados da 

BVS e biblioteca virtual da UnC, agrupou-se os resultados no quadro 2, intitulado 

Panorama das publicações sobre Psicologia Jurídica. Observa-se as produções 

cientificas sobre a Psicologia Jurídica no Brasil, publicadas entre os anos de 2015 a 

2020.  

 

Quadro 2 – Panorama das publicações sobre Psicologia Jurídica 

ANO TÍTULO AUTOR 
LOCAL DE 

PUBLICAÇÃO 

CIDADE / 
ESTADO DE 

PUBLICAÇÃO 

Nº DE 
PÁGINAS 

2015 

Mitos e verdades 
sobre a justiça 
infantojuvenil 
brasileira: por que 
somos contrários à 
redução da 
maioridade penal? 

José Luiz Quadros 
de Magalhães; 
Maria José Gontijo 
Salum; 
Rodrigo Tôrres 
Oliveira 

Conselho 
Federal de 
Psicologia 
CFP 

Brasília 188 

2015 

Abandono Afetivo: 
Afeto e Paternidade 
em Instâncias 
Jurídicas 

Lisandra Espíndula 
Moreira; 
Maria Juracy 
Filgueiras Toneli 

Psicologia: 
Ciência e 
Profissão 
BVS 

Brasília 18 

2016 

Simulação de 
sintomas e 
transtornos mentais: 
Uma revisão crítica 
do fenômeno para a 
psicologia 

Diego Bezerra 
Rodrigues; 
Géssica Almeida 
de Freitas; 
Arethusa Eire 
Moreira de Farias; 
Carmen Amorim-
Gaudêncio 

Estudos de 
Psicologia 
BVS 

Natal 12 

2016 

As Possibilidades da 
Escuta 
Psicanaliticamente 
Orientada no Âmbito 
da Defensoria 
Pública 

Vera Lucia Blum; 
Pâmela Cristina da 
Rocha 
  

Psicologia: 
Ciência e 
Profissão 
BVS 

Brasília 11 

2016 
A Humanização do 
Sistema de Justiça 
por meio do 

Cátula Pelisoli; 
Débora Dalbosco 
Dell'Aglio 

Psico-USF 
BVS Itatiba 13 



 

16 
A investigação científica da psicologia na UnC Campus Canoinhas (ISBN: 978-65-88712-17-7) 

Depoimento 
Especial: 
Experiências e 
Desafios 

  

2017 

O Depoimento 
Judicial de Crianças 
e Adolescentes entre 
Apoio e Inquirição 

Adriana Ribeiro 
dos Santos; 
José César 
Coimbra 

Psicologia: 
Ciência e 
Profissão 
BVS 

Brasília 13 

2017 

Laicidade e 
Conselho Federal de 
Psicologia: Dinâmica 
Institucional e 
Profissional em 
Perspectiva Jurídica 

Roger Raupp Rios; 
Alice Hertzog 
Resadori; 
Rodrigo da Silva; 
Daniel Martins 
Vidor 

Psicologia: 
Ciência e 
Profissão 
BVS 

Brasília 17 

2017 

Estado da Arte sobre 
Guarda de Filhos em 
Teses e 
Dissertações das 
Universidades 
Brasileiras 

Daniela Moroni 
Ribeiro Quirino; 
Jaileila de Araújo 
Menezes 

Trends in 
Psychology 
BVS 

Ribeirão Preto 12 

2017 

Diferentes 
configurações 
familiares de 
candidatos à 
adoção: Implicações 
para os processos 
de habilitação 

Patrícia Santos da 
Silva;  
Eduarda Xavier de 
Lima e Silva; 
Rita de Cássia 
Sobreira Lopes; 
Giana Bitencourt 
Frizzo. 

Estudos de 
Psicologia 
BVS 

Natal 10 

2017 Psicologia Jurídica Carla Pinheiro Saraiva São Paulo 247 

2018 

Avaliação de 
Candidatos 
Pretendentes no 
Processo de 
Habilitação para 
Adoção: Revisão da 
Literatura 

Mariana Silva 
Cecílio;  
Fabio Scorsolini-
Comin 

Psico-USF 
BVS Campinas 2018 

2018 Psicologia Jurídica 

Sara Reis Puthin; 
Luciana Rydz 
Pires; 
Sabine Heumann 
do Amaral; 
Paulo Roberto 
Grangeiro 
Rodrigues 

SAGAH Porto Alegre 262 

2018 

Contribuições dos 
saberes médicos e 
criminológicos na 
emergência da 
psicologia jurídica 
brasileira 

Rafaela Sousa 
Caldas; 
Tiago Cassoli 

LILACS 
BVS Barbarói 26 

2018 

Um Olhar Clínico 
para uma Justiça 
Cega: uma Análise 
do Discurso de 
Psicólogos do 
Sistema de Justiça 

Danielle Cadan; 
Luciana Albanese 

Psicologia: 
Ciência e 
Profissão 
BVS 

Brasília 16 

2018 
Saúde Penitenciária, 
Promoção de Saúde 
e Redução de Danos 

Lucas Gonzaga do 
Nascimento; 
Maria Márcia 

Psicologia: 
Ciência e 
Profissão 

Brasilia 15 
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do Encarceramento: 
Desafios para a 
Prática do Psicólogo 
no Sistema Prisional 

Badaró Bandeira BVS 

2019 

Psicologia Jurídica: 
Notas sobre um 
Novo Lobo Mau da 
Psicologia 

Lisandra Espíndula 
Moreira; 
Laura Cristina 
Eiras Coelho 
Soares 

Psicologia: 
Ciência e 
Profissão 
BVS 

Brasília 16 

2019 Manual de 
Psicologia Jurídica Carla Pinheiro Saraiva São Paulo 232 

2020 Psicologia Jurídica 
Jose Osmir Fiorelli; 
Rosana Cathya 
Ragazzoni Mangini 

Atlas São Paulo 340 

Fonte: Guimarães (2020). 
 

Dessa forma, foram encontradas 29 (vinte e nove) publicações, porém 

classificadas 18 (dezoito) produções científicas publicadas, de acordo com o filtro. 

Publicações repetidas em mais de uma base de dados foram desconsideradas. 

Percebe-se que no ano de 2015 foram realizadas duas publicações, sendo 

uma sobre a Psicologia e o Direito da Família e outra sobre a Psicologia e a Vara da 

Infância e Juventude. De acordo com Ramos et al. (2015), no direito da família, o 

psicólogo busca compreender a dinâmica e comunicação familiar dos indivíduos que 

estão em conflito judicial. Este profissional poderá apresentar sugestões para 

diminuir o desgaste emocional dos indivíduos. 

O Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2010 apud GOMES; OLIVEIRA, 

2018) pontua que as principais atividades desenvolvidas pelo psicólogo jurídico nas 

varas de família são: avaliação psicológica, perícia, orientação, aconselhamento, 

encaminhamento, atendimento psicológico, elaboração de laudos, pareceres, 

informes e relatórios, mediação familiar e trabalhos com grupos, disputa de guarda e 

acompanhamento de visitas. Também podem participar de audiências na condição 

de perito ou profissional responsável pelo caso e em investigação de paternidade 

(realização de perícias a fim de averiguar os possíveis danos psicológicos causados 

devido ao abandono paterno e campanhas que visam promover o reconhecimento 

da paternidade, assim como o envolvimento do pai nos cuidados com o filho) 

(MOREIRA; TONELI, 2013; FIORELLI MANGINI, 2015; SILVA, 2012 apud GOMES; 

OLIVEIRA, 2018).  

Enquanto na vara da Infância e Juventude, o psicólogo trabalha com questões 

relacionadas a perda da guarda por parte da família, realiza estudo psicossocial ou 

pericia psicológica na decisão de manter ou não a criança na família natural, lida 



 

18 
A investigação científica da psicologia na UnC Campus Canoinhas (ISBN: 978-65-88712-17-7) 

com questões relacionadas a adoção, conselho tutelar, criança e adolescente em 

situação de risco, intervenção junto a crianças abrigadas, infração e medidas 

socioeducativas (GOMES; OLIVEIRA, 2018; LEAL, 2008). 

No ano de 2016 houve três publicações, sendo duas delas relacionadas ao 

Direito Penal e uma aos Direitos Humanos. No Direito penal, além do psicólogo 

realizar perícias psicológicas em casos de insanidade mental (exame de 

imputabilidade), ele também pode contribuir para a criação de programas individuais 

de ressocialização e realizar o acompanhamento e tratamento de vítimas e 

agressores. Nos Direitos Humanos, ele trabalha em defesa e promoção dos desses 

direitos (LEAL, 2008). 

Já em 2017, além de ser um dos anos que mais teve publicações, as áreas 

de estudo foram bem diversificadas. Foram realizadas um total de cinco publicações, 

sendo estas nas áreas de Psicologia e o Direito da Família, Psicologia e os Direitos 

Humanos, Psicologia e o Direito Penal, Psicologia e a vara da Infância e Juventude, 

além de um livro que abordava estas e demais ramificações da Psicologia Jurídica.  

No ano de 2018, além da publicação de um livro que abordava diversas áreas 

da Psicologia jurídica, também foram realizados artigos sobre a Psicologia e a vara 

da Infância e Juventude, Psicologia do delito, Psicologia dos Direitos Humanos e 

Psicologia penitenciária. Na Psicologia do delito, o psicólogo realiza uma análise da 

conduta antissocial, as causas que geraram o ato criminoso, o tratamento que será 

dado ao infrator e trabalha na prevenção para que esse delinquente não volte a 

cometer crimes (PENTEADO FILHO, 2019 apud BERTOLDO, 2019). Na Psicologia 

penitenciária, os psicólogos realizam trabalhos com os agentes de segurança, 

verificam a possibilidade de penas alternativas, realizam intervenções junto aos 

reclusos e egressos (LEAL, 2008). 

Em 2019 foi publicado o Manual de Psicologia Jurídica, da autora Carla 

Pinheiro, e um artigo relacionado a Psicologia dos Direitos Humanos.  

No ano de 2020, até o mês de setembro, foi publicado um livro intitulado 

“Psicologia Jurídica”, que aborda diversas questões a respeito da Psicologia 

Jurídica.  
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ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA JURÍDICA: CENÁRIOS A DESBRAVAR 

 

A Psicologia Jurídica ampliou o cenário de atuação e propõem áreas distintas 

como a psicologia forense, psicologia criminal e a psicologia judiciária que estão 

apresentadas no quadro 3, abaixo. Vale ressaltar que se identificou conteúdos 

voltados as Políticas Públicas como Psicologia Social, Psicologia da Educação e 

Psicologia da Saúde, que tinham práticas que se relacionam com o cenário jurídico, 

como por exemplo: maioridade penal, democracia, drogadição e segurança pública 

que foram desconsiderados da pesquisa.  

 

Quadro 3 – Hermenêutica de Profundidade de Thompson 
Categoria Subcategorias Palavras-chaves 

Psicologia Criminal 

Psicologia Penitenciária 
Sistema prisional 
Saúde Penitenciária 
Promoção de Saúde 

Psicologia e o Direito Penal Simulação de sintomas 
Processo criminal 

Psicologia do delito 
Psiquiatria 
Criminologia 
Criminoso 

Psicologia Forense 

Psicologia e o Direito da Família 

Paternidade 
Afeto 
Guarda 
Disputa de guarda 

Psicologia e o Direito Penal 

Depoimento especial 
Crianças e adolescentes 
Abuso sexual 
Maus tratos infantis 

Psicologia Judiciária 

Psicologia e os Direitos 

Humanos 

Políticas públicas 
Ética profissional 
Verdade  
Justiça cega 
Responsabilidade 
Liberdade de Religião 
Igualdade 

Psicologia e a vara da Infância 

e Juventude 

Avaliação psicossocial 
Processos legais 
Adoção 

Fonte: Guimarães (2020). 
 

Na Psicologia Penitenciária, os únicos parâmetros de atuação do psicólogo no 

sistema prisional que são compatíveis com os princípios fundamentais que regem 

seu Código de Ética são tentar amenizar os sofrimentos e os efeitos causados pelo 

encarceramento e facilitar o processo de retorno do indivíduo recluso ao convívio em 
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sociedade de forma menos traumática (KARAM, 2011). Os artigos classificados com 

conteúdos da Psicologia Penitenciária apresentaram a temática saúde no sistema 

prisional como proeminente, e detalhou-se conteúdos recorrentes como Sistema 

prisional, Saúde Penitenciária e Promoção de Saúde. 

Em 2003, foi publicada a Portaria nº 1.777/2003, que instituiu o Plano 

Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP). Nele foi descrito que a 

equipe mínima de assistência à saúde em cada unidade prisional deveria ser 

composta por médico, enfermeiro, dentista, psicólogo, assistente social, auxiliar de 

enfermagem e atendente de consultório dentário. Sendo assim, abriu-se novas 

possibilidades de atuação do Psicólogo dentro do sistema prisional, não ficando 

restrito apenas à confecção de laudos e pareceres. 

Contudo, ainda hoje um grande número de juízes exige que os Psicólogos 

que atuam como técnicos na execução penal continuem confeccionando exames 

criminológicos para a maior parte dos presidiários (tal exame tem como objetivo 

avaliar a personalidade e os efeitos do tratamento penal sobre a subjetividade dos 

indivíduos, de modo a aferir se estes voltarão a cometer crimes ou não), 

desconsiderando as mudanças preconizadas pela Lei no 10.792, que foi promulgada 

no ano de 2003, que eliminava a necessidade da realização desses exames para a 

progressão de regime e para a liberdade condicional, devendo ser solicitados 

apenas em casos específicos. Isso acaba afastando muitos psicólogos de uma 

atuação voltada para a assistência à saúde e implica em delicadas questões éticas 

para a categoria (NASCIMENTO; BANDEIRA, 2018). 

Os artigos que foram classificados com conteúdos da Psicologia e o Direito 

Penal apresentaram a temática “processo criminal” como proeminente e detalhou-se 

conteúdos voltados à simulação de sintomas, depoimento especial, depoimento de 

crianças e adolescentes, abuso sexual e maus tratos infantis.   

O estudo da simulação das enfermidades e de sua detecção é muito 

importante para o cumprimento adequado de infrações e para a execução de penas. 

Na simulação de sintomas, o indivíduo infrator simula os sintomas de algum 

transtorno mental ou comportamento que aparente invalidez perante o seu perito, a 

fim de manipular os resultados e obter alguma vantagem para si, durante seu 

processo de avaliação (ALTAVILLA, 2007; TABORDA, et al., s/d apud RODRIGUES 

et al., 2016).  
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O depoimento sem dano ou depoimento especial, é uma proposta que partiu 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2003, o qual 

objetiva a tomada de depoimento de crianças e adolescentes que estão envolvidos 

em crimes de natureza sexual, através de um técnico (psicólogo ou assistente 

social), de maneira mais “adequada” às necessidades que são condizentes com o 

nível de desenvolvimento que se encontram (NAPOLI, 2010).  

Dentro da Psicologia do delito, foram considerados artigos que abordaram 

temas como psiquiatria, criminologia e o criminoso. Como citado anteriormente, na 

Psicologia do delito, o psicólogo realiza uma análise da conduta antissocial, as 

causas que geraram o ato criminoso, o tratamento que será dado ao infrator e 

trabalha na prevenção para que esse delinquente não volte a cometer crimes 

(PENTEADO FILHO, 2019 apud BERTOLDO, 2019).  

Enquanto o jurista define o ato criminoso, o psicólogo se preocupa em 

compreende-lo, descobrindo sua motivação (MIRA Y LOPES, 2016). Na Psicologia 

do Crime ou criminologia, o psicólogo estuda os processos comportamentais do 

infrator, como o seu comportamento criminoso é adquirido, evocado, mantido e 

modificado (GOMIDE; JUNIOR, 2016). 

Os artigos classificados com a temática Psicologia e o Direito da Família 

apresentaram conteúdos voltados à paternidade, afeto, e guarda dos filhos. Uma 

pesquisa realizada por Lago (2008), apontou que que o principal instrumento 

avaliativo utilizado pelos psicólogos em um processo de disputa de guarda foi a 

entrevista, realizada tanto com os pais quanto com os filhos. Entrevistas a terceiros, 

visitas domiciliares, escolares e testes projetivos também foram citados como 

instrumentos complementares utilizados durante as perícias (QUIRINO; MENEZES, 

2017).  

Grande parte dos abandonos afetivos ocorrem após o divórcio, quando o 

genitor que não fica com a guarda unilateral do menor pressupõe que lhe é 

obrigatório apenas o suprimento das necessidades materiais, esquecendo-se do 

cuidado e carinho com os filhos, afastando-se emocionalmente destes. A falta de 

afeto, de carinho e de amor acarretam danos psicológicos, que podem ser revertidos 

em danos morais via ação judicial, pois as crianças e adolescentes possuem o 

direito à convivência familiar assegurados pelo art. 277 da Constituição Federal 

(BORGES, 2017). 
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Os artigos classificados com temas da Psicologia e os Direitos Humanos 

apresentaram conteúdos referentes as políticas públicas, ética profissional, verdade, 

justiça cega, responsabilidade, liberdade de religião e igualdade. Entre os Princípios 

Fundamentais estabelecidos no Código de Ética Profissional do Psicólogo, está 

descrito que este profissional “baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da 

liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos 

valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos” (CFP, 2005, p. 

7).  

Os artigos que foram considerados dentro da temática Psicologia e a vara da 

Infância e Juventude apresentaram conteúdos relacionados à avaliação 

psicossocial, processos legais e adoção. Para Bernat (2012, p. 114), “o processo de 

adoção requer uma escuta singular de ambas as partes, da criança ou adolescente 

a ser adotado e de seus pais adotivos”. A avaliação psicossocial tende a acontecer 

durante todo o processo de habilitação dos pretendentes à adoção, desde os 

primeiros contatos da equipe com estes até o estágio de convivência com a criança, 

no qual se busca averiguar a adaptação dela à nova família (COSTA; CAMPOS, 

2003). 

 

DESAFIOS DA PSICOLOGIA ENQUANTO PROFISSÃO AUXILIAR NO CENÁRIO 

DO DIREITO 

 

Apesar da interdisciplinaridade existente entre o direito e a psicologia, essa 

relação nem sempre é harmoniosa, pois mesmo que as duas ciências possuam o 

mesmo objeto de estudo, há uma diferença no modo de olhar para ele (PELISOLI; 

GAVA; DELL’AGLIO, 2011). 

Aproximar os conceitos de sujeito enquanto ser repleto de volições e 

significados aos operadores do Direito se constitui como um desafio para a 

Psicologia. Um exemplo deste desafio é ampliar o entendimento dos atores do 

Direito a respeito do Depoimento sem Dano (Depoimento Especial).  

O projeto “Depoimento sem Dano” surgiu em 2003 no Estado do Rio Grande 

do Sul, com o objetivo de evitar a vitimização secundária de crianças e adolescentes 

envolvidos em crimes de natureza sexual. Nele era sugerido que o depoimento 

ocorresse uma única vez, sendo o mais cedo possível, em sala diferenciada e pelo 
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intermédio de profissionais capacitados, como psicólogos e assistentes sociais 

(CEZAR, 2007 apud SANTOS; COIMBRA, 2017).  

A proposta de oitiva em Juízo de crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de maus-tratos, especificamente de abuso sexual, foi se tornando 

amplamente discutida em território nacional e em abril de 2017 foi promulgada a Lei 

no 13.431, do Depoimento Especial, que apresenta uma proposta de oitiva nos 

moldes oferecidos pelo projeto Depoimento sem Dano (GOMES; PEREIRA, 2018). 

Entretanto, os profissionais, que seriam, em tese, os principais 

entrevistadores das crianças e adolescentes, possuem opiniões divergentes sobre a 

tarefa, enquanto seus conselhos federais são contrários à prática, pois afirmam que 

essa escuta não é exatamente um direito da criança, mas um dever e uma 

obrigatoriedade que é imposta a ela de dizer a verdade (CONTE, 2008; CFP, 2010; 

CFESS, 2009 apud PELISOLI; DELL'AGLIO, 2016).   

Muitas vezes a criança não é capaz de elaborar e falar sobre a violência 

sofrida, portanto a inquirição não respeita a possibilidade de ela querer se silenciar a 

respeito do abuso. O silêncio se caracteriza como um recurso infantil de proteção, 

logo, não se deve forçar a criança a abordar um assunto que lhe é traumático. O 

trabalho do psicólogo não tem por objetivo “desvendar” um crime, e sim, ajudar a 

criança a elaborar a situação abusiva (NAPOLI, 2010). 

Segundo o CFP (2010 apud ZOTTO; MEHL, 2017), existe uma diferença 

entre o processo de escuta e inquirição. A inquirição, no caso, se caracteriza por ser 

um interrogatório, que visa elucidar os fatos através do depoimento, produzir provas 

e procurar a verdade real, enquanto a escuta é um processo de cuidado, onde se 

respeita o tempo de cada indivíduo, levando em conta os aspectos subjetivos, dando 

atenção e acolhendo. Sendo assim, ao realizar o depoimento sem danos, o 

psicólogo não estaria realizando a sua verdadeira função, uma vez que esse 

procedimento não objetiva a avaliação psicológica, atendimento ou encaminhamento 

(BRITO, 2008 apud PELISOLI; DALBOSCO, 2016). 

Em decorrência as contradições entre o CFP e o Sistema de Justiça, em 

junho de 2010 o CFP publicou a Resolução N° 010/2010, que instituía a 

regulamentação da Escuta Psicológica de Crianças e Adolescentes envolvidos em 

situação de violência, na rede de proteção. Entre os aspectos abordados pelo órgão, 

foi “vedado ao psicólogo o papel de inquiridor no atendimento de Crianças e 



 

24 
A investigação científica da psicologia na UnC Campus Canoinhas (ISBN: 978-65-88712-17-7) 

Adolescentes em situação de violência” (CFP, 2010, p. 5 apud ZOTTO; MEHL, 2017, 

p. 154). Essa resolução gerou muita polemica e, devido a isto, o CFP publicou uma 

nota explicativa sobre esta, onde dispôs de vários argumentos, dentre eles que o 

projeto em seu pressuposto e sua metodologia também se configura como violência 

para com a criança e adolescente (CFP, 2010 apud ZOTTO; MEHL, 2017).  

O CFP (2010, p. 3) ainda colocou em questionamento:  

 

[...] Com o denominado ‘depoimento sem dano’ [...] será dada a criança o 
direito de ser ouvida ou a obrigação de testemunhar. Ser induzida a 
testemunhar não seria outra forma de violência? Estaria a criança obrigada 
a depor? Os pais podem se opor e não permitir que seus filhos 
testemunhem? Assumem crianças e adolescentes, na condição de 
testemunha, o compromisso de dizer somente a verdade? Poderão se 
recusar a falar? Teriam todas as crianças e adolescentes condições de 
entendimento do contexto no qual se encontram? Entendem as 
consequências de seu depoimento? [...]. 

 

No final da nota, o CFP posicionou-se contrário ao depoimento sem dano, 

expondo que a inquirição não se caracterizava como uma prática psicológica (CFP, 

2010). Porém, em 2012, através de uma liminar proferida pela 28ª Vara Federal do 

Rio de Janeiro, a referida resolução foi suspensa em todo o território nacional (CFP, 

2012 apud ZOTTO; MEHL, 2017). 

Vários autores possuem opiniões divergentes, enquanto o CFP é contrário a 

prática do depoimento especial. A Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) discorre 

que a participação do Psicólogo como técnico especializado no Depoimento 

Especial torna o ambiente acolhedor para a vítima e auxilia o Juiz na oitiva desta 

(GOMES; PEREIRA, 2018). 

De acordo com Zotto e Mehl (2017), a discussão sobre o papel de inquiridor 

do psicólogo como técnico do depoimento sem dano trata-se de um tema polêmico a 

nível nacional, devendo ser estudado para que se revele sua real função neste 

contexto.  

Outro desafio para a Psicologia, enquanto ciência atuante no cenário do 

Direito, diz respeito a quantidade de solicitações aos psicólogos lotados em órgãos 

que não fazem parte do Sistema de Justiça, como o SUAS, o que aponta um déficit 

de profissionais inseridos nesse meio. Essas solicitações podem corresponder à 

falta de concursos públicos ou nomeações eventuais de peritos para o efetivo 

desempenho das funções específicas do psicólogo atuante no cenário jurídico 
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(MERIGO, 2019). Isso implica na necessidade da classe profissional de psicólogos 

de se posicionar a respeito, intervindo a favor de seus direitos.  

Em uma pesquisa realizada em 2004, foi apontada uma grande concentração 

de psicólogos jurídicos atuando na Psicologia penitenciária e nas questões 

relacionadas à família, à infância e à juventude, enquanto em outras áreas de 

atuação havia uma carência muito grande desses profissionais (LEAL, 2008). Além 

disso, observa-se uma predominância das atividades de confecções de laudos, 

pareceres e relatórios, pressupondo-se que compete à Psicologia uma atividade de 

cunho avaliativo e de subsídio aos magistrados. Cabe à Psicologia quebrar esses 

paradigmas sobre sua atuação, uma vez que seus estudos e suas práticas vão além 

do caráter avaliativo e da consequente elaboração de documentos (AMORIM, 2015). 

 

CONCLUSÃO  

 

De acordo com as pesquisas realizadas, a Psicologia Jurídica se constitui 

como uma área da Psicologia que possui vários campos de atuação, sendo eles: no 

Direito Civil, no Direito da Criança e do Adolescente, no Direito da Família, no Direito 

do Trabalho, no Direito Penal, na Psicologia do Testemunho, na Psicologia 

Penitenciária, na Psicologia Policial e das Forças Armadas, na Psicologia dos 

Direitos Humanos, na Formação e Atendimentos a Juízes e Promotores, em 

Vitimologia e na Autopsia Psicológica. 

A Psicologia e o Direito apresentam uma relação tênue, pois possuem o 

mesmo objeto de estudo, o ser humano. A primeira é a ciência que estuda o 

comportamento humano, bem como os fenômenos psicológicos, enquanto a 

segunda é a ciência que regulamenta esses comportamentos. A diferenciação entre 

o entendimento que cada ciência possui, a respeito dos saberes que integram essa 

relação, implica em desafios para a Psicologia. 

Configura-se como um desafio para a Psicologia fazer com que o Direito 

compreenda a dinâmica do abuso sexual, uma vez que este ocorre, em sua maioria, 

no ambiente familiar, fazendo com que a criança mantenha segredo. Além da 

relação entre a vítima e o agressor contribuir para a manutenção do abuso, o ato de 

depor contra o agressor, que comumente é alguém por quem as vítimas possuem 

amor, respeito e confiança, pode gerar grande sofrimento psíquico, uma vez que seu 
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depoimento auxiliará para que o abusador seja castigado (condenado). Essa 

compreensão, por parte do Direito, contribuiria para o seu entendimento a respeito 

das negativas da criança em falar. 

Além dos prejuízos causados aos profissionais que operam no SUAS, o 

desvio de função que ocorre devido as solicitações realizadas pelo poder judiciário 

interfere na inserção de psicólogos no sistema de Justiça, pois supridas as 

demandas oriundas desses órgãos, não há necessidade de contratação de 

profissionais específicos para realizar este trabalho. Esse desvio também acaba 

implicando na qualidade das relações e do olhar para o sujeito. 

Outro aspecto que se configura como desafio para a Psicologia, é a 

necessidade de expandi-la enquanto ciência auxiliar do Direito. 

Em relação as produções cientificas publicadas nos últimos entre 2015 a 

2020, pode-se verificar a defasagem nos estudos e evolução do conhecimento a 

respeito da Psicologia Jurídica a partir de 2019, tendo apenas três produções 

cientificas publicadas. Esse fato constitui-se como uma barreira para a evolução da 

Psicologia enquanto ciência e profissão. 

Sugiro ainda, pesquisas de campo nos Conselhos Federal ou Estadual de 

Psicologia para verificação das atuações dos psicólogos na área jurídica.  
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MEDUSAS NA SOCIEDADE PATRIARCAL BRASILEIRA: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA DA LITERATURA ACERCA DAS CONSEQUÊNCIAS 

PSICOLÓGICAS DO ESTUPRO 
 

Millena Alessandra Nadolny3 
Príncela Santana da Cruz4 

 

RESUMO 

Casos de estupro, abuso sexual e assédio sexual contra as mulheres são reportados 
diariamente. A violência sexual contra a mulher é um problema de saúde pública, o 
qual existe desde os primórdios, e torna-se cada dia mais atual e preocupante, pois 
as mulheres não são vítimas apenas do estupro, mas de um sistema que naturaliza 
uma mulher ser estuprada, acarretando consequências médicas, psicológicas e 
sociais. O objetivo desta revisão foi determinar o que a literatura científica apresenta 
sobre as consequências psicológicas que a mulher sofre após a violência sexual. 
Para tal, foi realizada uma consulta em sites e plataformas da web, sendo estes o 
Google Acadêmico e SciELO, para uma busca do embasamento teórico, com 
recorte temporal de 2012 a 2020. Os resultados foram analisados por meio de 
análise de conteúdo. O material encontrado se resume em 43 artigos e 7 
dissertações que foram analisadas com base na proposta, de modo a contemplar as 
conceituações sobre patriarcado, cultura do estupro e violência sexual. Este estudo 
se restringiu a analisar 5 artigos que abordam as consequências psicológicas do 
estupro para a vítima. Os autores discorreram, em unanimidade, que a principal 
consequência é o Transtorno de Estresse Pós-Traumático. O trabalho realizado 
possibilitou uma melhor compreensão sobre a temática e sobre o objetivo estudado. 
Foi possível constatar que os estudos concentram-se principalmente acerca das 
consequências psicossociais do estupro, havendo uma escassez de estudos que 
abordem a utilização de intervenções focadas na diminuição das consequências. 
Indica-se, portanto, a necessidade de mais pesquisas futuras. 

 

Palavras-Chave: Cultura do estupro. Violência. Mulheres. 

 

ABSTRACT 

Cases of rape, sexual abuse and sexual harassment against women are reported 
daily. Sexual violence against women is a public health problem, which has existed 
since the beginning, and is becoming more and more current and worrying, as 
women are not only victims of rape, but of a system that naturalizes a woman to be 
raped, with medical, psychological and social consequences. The purpose of this 
review was to determine what the scientific literature presents about the 
psychological consequences that women suffer after sexual violence. To this end, a 
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query was made on websites and web platforms, these being Google Scholar and 
SciELO, for a search of the theoretical basis, with a time frame from 2012 to 2020. 
The results were analyzed through content analysis. The material found is 
summarized in 43 articles and 7 dissertations that were analyzed based on the 
proposal, in order to contemplate the concepts about patriarchy, rape culture and 
sexual violence. This study was restricted to analyzing 5 articles that address the 
psychological consequences of rape for the victim. The authors unanimously argued 
that the main consequence is Post Traumatic Stress Disorder. The work carried out 
enabled a better understanding of the theme and the studied objective. It was 
possible to verify that the studies concentrate mainly on the psychosocial 
consequences of rape, with a shortage of studies that address the use of 
interventions focused on reducing the consequences. Therefore, the need for more 
future research is indicated. 

 

Keywords: Rape culture. Violence. Women. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de explicar e desvendar a origem do mundo e das civilizações, 

assim como os problemas existenciais que remetiam à complexidade das relações 

humanas foi o que deu origem ao que conhecemos como mitos. Segundo Santos 

(2018), “o mito é a forma pela qual ao longo do tempo a história humana foi sendo 

transmitida; carrega em si o mágico e o espetacular, mas não menos importante que 

os relatos dos fatos”.  

Historicamente, tanto o patriarcado quanto a própria cultura do estupro se 

fizeram recorrentes. A própria mitologia greco-romana remonta diversos aspectos 

relacionais entre deuses e mortais, os quais eram repletos dos mais diversos tipos 

de abusos. Os deuses gregos, além de suas características divinas, assemelhavam-

se aos humanos em suas virtudes, defeitos e desejos, sendo até mais irrestritos com 

relação a suas satisfações, já que estavam acima do bem e do mal, justamente por 

serem deuses (KONRAD, 2017, p.7).  

O presente trabalho cita Medusa como representação da realidade atual de 

violência sexual e culpabilização da própria vítima, e as consequências que esse 

crime desencadeia nas mulheres vítimas.  

Na mitologia romana, Medusa é retratada como uma das mais belas 

mulheres, e por assim ser, era desejada por mortais e deuses. Mas para ser digna 

de viver no templo da deusa Atena, deveria permanecer virgem, assim Medusa 
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desviava-se de todas as investidas que recebia, pois era fiel ao seu propósito e à 

deusa que lhe guardava. Mas o deus Poseidon, ao se deparar com Medusa sozinha, 

decide violá-la.  

O ato foi tão brutal que deixou Medusa sucumbindo as suas dores durante 

dias, e quando a deusa Atena descobriu o que havia acontecido, ao invés de ajudar 

a vítima e prestar solidariedade, culpou-a pelo acontecido e a amaldiçoou com a 

forma monstruosa a qual ela ficou mundialmente conhecida. Medusa não era um 

monstro, era apenas uma mulher que além de sofrer a violência sexual, sofreu com 

a falta de sororidade de Atena e foi culpabilizada pelo crime. O helenista Ionnis 

Ziogas (2015, p. 85; apud LOPES, 2019, p.6) comenta que “A transformação do 

cabelo de Medusa reflete um estupro cruel e uma acusação injusta”, e ainda 

reafirma que Medusa, 

 

[...] famosa por sua beleza, provocou a cobiça de muitos nobres, e em toda 
ela não havia parte mais digna de admiração que os cabelos. Consta que o 
Rei do Mar a desonrou num templo. A filha de Júpiter voltou- -se e cobriu o 
casto rosto com o escudo. E, para que o fato não ficasse impune, 
transformou os cabelos da Górgona em horrendas serpentes (ZIOGAS, 
2013, p. 84, tradução LOPES, 2019, p. 6). 

 

Segundo Pombo (2018), “o patriarcado, enquanto controle da vida e da 

descendência exercido pelo pai, foi e ainda vem sendo desmontado pelas lutas e 

conquistas feministas”, e apesar das diversas conquistas e pequenas mudanças que 

o sistema brasileiro obteve em prol das mulheres, o patriarcado ainda influencia a 

nossa sociedade. Sendo um sistema que valoriza a figura masculina em detrimento 

da feminina, em todos os âmbitos possíveis e onde comportamentos machistas são 

considerados aceitáveis, e são reproduzidos sem sequer termos a consciência de 

que se trata de algo inadmissível, assim como bem expõe Narvaz (2005, p. 30), 

 

A supremacia masculina ditada pelos valores do patriarcado atribuiu um 
maior valor às atividades masculinas em detrimento das femininas; 
legitimou o controle da sexualidade, dos corpos e da autonomia femininas; 
e, estabeleceu papéis sexuais e sociais nos quais o masculino tem 
vantagens e prerrogativas.  

 

Esse mesmo sistema torna a objetificação do corpo das mulheres algo tão 

banal e corriqueiro, que muitas pessoas tratam isso com naturalidade. Ainda de 

acordo com Narvaz (2005), “os corpos das mulheres passam a ser regulados e sua 
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sexualidade controlada”. O acesso ao corpo das mulheres não deveria ser 

considerado livre, mas é essa mensagem que o sistema passa para os homens. 

Relacionando com o mito de Medusa, todo homem que reverbera uma postura e um 

comportamento de predador e colonizador, o qual precisa desbravar um território 

nunca antes descoberto, traz à tona um arquétipo de Poseidon. 

Assim como bem expõe Sommacal e Tagliari (2017, p.263), 

 

O estupro é, portanto, causado pelos estupradores, pela misoginia, pela 
violência estruturada na sociedade, pela desigualdade de gênero e pela 
tolerância institucional. É causado por uma mentalidade machista e 
discriminatória da mulher, não possuindo, pois, qualquer relação com a 
atitude moral ou conduta da vítima. Sabe-se que toda mulher possui em si 
uma característica que pode ser utilizada para culpabilizá-la, qual seja, o 
fato de ser mulher; e nenhuma merece ser estuprada por essa razão e, 
tampouco, culpabilizada quando da ocorrência da violência. 

 

Com isto, e através de todo ato de abuso normalizado diante da sociedade, o 

conceito de cultura do estupro se estrutura. Operando de maneira sutil e 

imperceptível aos olhos dos cidadãos, que já normalizam a violência; configura, 

assim, uma forma de violência simbólica, que muito embora seja mascarada, possui 

efeitos reais e materiais na sociedade e principalmente nas vítimas (LANA et al., 

2016, p. 164; apud SOMMACAL, TAGLIARI, 2017, p.251). 

Para Diniz (2007; apud SOUZA et al, 2013), “a violência contra a mulher é o 

retrato da desigualdade de gênero existente no país, que determina papéis, 

posições e deveres diferentes do feminino e do masculino”. Uma das manifestações 

mais violentas do machismo é o crime de estupro. Tal crime, apesar de não ser 

considerado somente quando há conjunção carnal ou prática de qualquer outro ato 

libidinoso forçadamente contra a mulher em específico, tem como vítimas, em 88,5% 

dos casos, mulheres (PEIXOTO, NOBRE, 2015 p.4). 

Após a violência sofrida, e frente a uma situação passível de trauma, cada 

indivíduo terá a sua maneira peculiar de reagir. De acordo com a quinta revisão do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V, 2014), a violência 

sexual é classificada como um extremo estressor traumático envolvendo experiência 

pessoal direta. O DSM-V ainda exemplifica os tipos de agressões sofridos, sendo 

estes “a penetração sexual forçada, penetração sexual facilitada por álcool/droga, 

contato sexual abusivo, abuso sexual sem contato, tráfico sexual”. Este tipo de 
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violência expõe a mulher a sérias consequências de ordem psicológica e social, 

além das complicações médicas que podem ocorrer. 

A mulher estuprada acaba sofrendo em dobro. Primeiro por ter sua dignidade 

sexual agredida e, segundo, por terem feito ela se sentir culpada pelo próprio 

sofrimento gerado pelo abuso (PEIXOTO, NOBRE, 2015 p.9). Neste ínterim, o 

objetivo desta revisão foi determinar o que a literatura científica apresenta sobre as 

consequências psicológicas que a mulher sofre após a violência sexual. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O aporte metodológico utilizado nessa pesquisa constitui-se dos 

procedimentos de pesquisa bibliográfica e qualitativa.  

 

INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A busca para o embasamento teórico se deu através de consulta em sites e 

plataformas da web, sendo estes o Google Acadêmico e SciELO, caracterizando a 

pesquisa bibliográfica, que segundo Fonseca (2002) é feita a partir do levantamento 

de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos. 

O trabalho iniciou-se com busca na base de dados na plataforma do Google 

Acadêmico, levantado os Descritores relacionados ao tema: “feminismo”, 

“psicologia”, “cultura do estupro”, “vítimas de estupro”, “estupro”, “consequências 

psicológicas do estupro”, “sororidade”, “patriarcado”, “machismo” e “Medusa”.  

Com os descritores “Psicologia” + “Feminismo”, a pesquisa na plataforma do 

Google Acadêmico obteve 13 resultados. Com o descritor “Sororidade”, 5 resultados 

foram obtidos. Com os descritores “patriarcado” e “machismo”, foram encontrados 6 

artigos correspondentes ao tema. Já com os descritores “cultura do estupro” e 

“estupro”, obteve-se 13 artigos, onde a maioria já correspondia também em seu 

corpo teórico ao descritor “vítimas”. Os descritores “consequências psicológicas do 

estupro” obtiveram 8 resultados. 

Além da busca no Google Acadêmico, a pesquisa com os mesmos 

descritores será realizada na Scientific Electronic Library Online (SciELO) para 

certificar a existência de mais artigos. Com os descritores “Psicologia” + 
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“Feminismo”, a pesquisa obteve 5 resultados. Nessa plataforma, os descritores 

“Patriarcado”, “Machismo”, “Cultura do Estupro” e “Estupro” não tiveram nenhum 

resultado.  

Foram considerados para a realização deste estudo os seguintes critérios de 

inclusão: trabalhos com visualização gratuita, publicados em língua portuguesa, com 

os resumos disponíveis nas bases de dados eletrônicas supracitadas, e que 

estivessem relacionados principalmente à Psicologia, mas também à área do Direito 

e da Filosofia. Como critérios de exclusão foram considerados artigos que não 

respondiam aos critérios já mencionados, que não se enquadravam nas variáveis do 

estudo e artigos repetidos de outras bases. A pré-análise dos conteúdos 

encontrados contará nos quadros expostos a seguir. 

 

Quadro 1 – Resultados obtidos no Google Acadêmico 
Descritores: A Psicologia e o Feminismo/ Feminismo 

Autor Título Ano Instituição Qualis 

Alves, Claudia de 
Oliveira 

Psicologia e perspectiva feminista : 
produção de conhecimento, prática e 
programas de prevenção em saúde 

mental 
2014 

Dissertação 
(mestrado)—

Universidade de 
Brasília, Instituto de 

Psicologia 

 

Saavedra, L.  &  
Nogueira,  C 

Memórias sobre o feminismo na 
psicologia: para a construção de 

memórias futuras 
2006 

Memorandum (Belo 
Horizonte) A4 

Neves, S & 
Nogueira, C 

A Psicologia feminista e a violência 
contra as mulheres na intimidade: a (re) 

construção dos espaços terapêuticos 
2003 Psicologia & 

sociedade (online) 
A1 

Oliveira, J M & 
Amâncio, L 

Teorias feministas e representações 
sociais: desafios dos conhecimentos 

situados para a psicologia  
2006 Estudos feministas A1 

Arruda, Angela Feminismo, gênero e representações 
sociais 

2000 Cadernos de 
pesquisa 

A1 

Prehn, D R; 
Hüning, S M. 

O movimento feminista e a psicologia 2017 Psicologia 
Argumento 

B1 

Nogueira, C 
Feminismo e psicologia social: 

contribuições para uma perspectiva 
crítica 

2000 Repositório UM  

Saldanha, M 
Pontos de intersecção: psicologia, 

feminismo e violências 2013 
Cippus - revista de 
iniciação científica 

da Unilasalle 
C 

Duarte, C L Feminismo e literatura no Brasil 2003 Estudos avançados 
(online) 

A1 

Sarti, C A O feminismo brasileiro desde os anos 
1970: revisitando uma trajetória 

2004 Estudos feministas A1 

Coelho, Mariana. 
A evolução do feminismo: subsídios 

para sua história. 2002 Estudos feministas A1 

Rago, Margareth 
Adeus ao feminismo? Feminismo e 

(pós) modernidade no Brasil 2012 IFCH Unicamp NP 

Nunes, Nathália 
Cristina Correia 

Ser mulher e feminista: análise das 
experiências subjetivas de mulheres 

feministas 
2019 

Monografia; 
repositório Uniceub  

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 2 – Resultados obtidos no Google Acadêmico 
Descritores: Sororidade 

Autor Título Ano Instituição Qualis 

Amaral, L A S; 
Carvalho, S P; 

Silva, V B; Brunini, 
B C C B 

Diálogos sobre uma psicologia feminista: a 
sororidade no com(bate) a violência contra a 

mulher 2020 AKRÓPOLIS 
(UNIPAR) B4 

Bezerra, P T T 
Sororidade nas Redes Sociais: Elas de mãos 
dadas numa ciranda contra a violência sobre 

as mulheres? 
2018 FPCEUP - 

Dissertação  

Silva, Marília 
Saldanha da 

Sobre psicologias e psicoterapias feministas 
no Brasil e em Portugal 2018 

LUME – 
UFRGS, 

Doutorado 
 

Stocker, P C; 
Dalmaso, S C 

A cultura do estupro entra na pauta: 
A disputa de sentidos entre jornalismo e 

leitores do diário gaúcho 2018 

Brazilian 
Journalism 
Research 
(online) 

A2 

Dias, Marlon Santa 
Maria 

A circulação de sentidos em “eu não mereço 
ser estuprada”: uma leitura do acontecimento 

midiatizado 
2016 

Dissertação 
de Mestrado 

UFSM 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Quadro 3 – Resultados obtidos no Google Acadêmico 
Descritores: Patriarcado, Machismo 

Autor Título Ano Instituição Qualis 

Boris, G D J B; 
Cesídio, M H 

Mulher, corpo e subjetividade: uma 
análise desde o patriarcado à 

contemporaneidade 
2007 

Revista mal-estar e 
subjetividade (versão 

eletrônica) 
A2 

Narvaz, Martha 
Submissão e resistência : explodindo o 

discurso patriarcal da dominação feminina 2005 LUME – UFRGS  

Pombo, Mariana Crise do patriarcado e função paterna: um 
debate atual na psicanálise 2018 Psicologia clínica 

(online) A2 

Cunha, Barbara 
Madruga 

Violência contra a mulher, direito e 
patriarcado: perspectivas de combate à 

violência de gênero 
2014 

Jornada de Iniciação 
Científica de Direito 

da UFPR 
 

Andrade, V R P 
A soberania patriarcal: o sistema de 

justiça criminal no tratamento da violência 
sexual contra a mulher 

2005 Direito público (online) A1 

Costa, M R A N 
Patriarcado, violência, injustiça – sobre as 

(im)possibilidades da democracia 2017 
Elsevier – Science 

Direct C 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Quadro 4 – Resultados obtidos no Google Acadêmico 
Descritores: Estupro, Cultura do Estupro 

Autor Título Ano Instituição Qualis 

Fígaro, Claudia Jorge O estupro na perspectiva jurídica 1997 Saúde, ética e 
justiça C 

Faúndes, A; Rosas, C F; 
Bedone, A J; Orozco, L T 

Violência sexual: procedimentos 
indicados e seus resultados no 

atendimento de urgência de mulheres 
vítimas de estupro 

2006 

Revista brasileira 
de ginecologia e 

obstetrícia 
(impresso) 

B2 

Scarpati, Arielle Sagrillo 

Os mitos de estupro e a 
(im)parcialidade jurídica: a percepção 

de estudantes de direito sobre 
mulheres vítimas de violência sexual 

2013 

Universidade 
Federal do 

Espírito Santo 
Mestrado em 

Psicologia 

 

Figueiredo, Débora de 
Carvalho 

Vítimas e vilãs, “monstros” e 
“desesperados”: como o discurso 

judicial representa os participantes de 
um crime de estupro 

2002 Linguagem em 
(dis)curso (online) A1 
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Lima, A F; Farias, M G; 
Plutarco, L W 

A metamorfose da identidade de 
vítimas de estupro 2017 Revista Salud & 

Sociedad B4 

FARIAS, Mariana 
Gonçalves 

Culpabilização de mulheres vítimas de 
estupro: subtipos femininos e variáveis 

correlatas 
2019 Mestrado em 

Psicologia UFC  

Peixoto, Aimê Fonseca; 
Nobre, Bárbara Paula 

Resende 

A responsabilização da mulher vítima 
de estupro 2015 Revista 

transgressões B3 

Sommacal, C L; Tagliari, 
P A 

A cultura de estupro: o arcabouço da 
desigualdade, da tolerância à violência, 

da objetificação da mulher e da 
culpabilização da vítima 

2017 Themis - revista 
da ESMEC B4 

Campos, C H; Machado, 
L Z; Nunes, J K; Silva, A 

R 

Cultura do estupro ou cultura 
antiestupro? 2017 Revista direito GV 

(online) A1 

Machado, Thalita Rody 

Representações da mulher vítima de 
violência sexual: abordagens midiáticas 

do estupro coletivo sob uma 
perspectiva discursiva, crítica e 

feminista 
2017 

Women’s Worlds 
Congress (Anais 

Eletrônicos) 
Fazendo gênero 

9: diásporas, 
diversidades, 

deslocamentos 

C 

BANDEIRA, Lourdes 
Maria. 

Violência de gênero: a construção de 
um campo teórico e de investigação. 2014 

Sociedade e 
estado (unb. 

impresso) 
A1 

Santos, Adriano Luiz dos 
O mito de Hércules e Medusa : uma 
ótica sobre a estética, a cultura do 

estupro e o feminicídio. 
2018 Monografia UFPR  

SOUZA, Renata Floriano Cultura do estupro: prática e incitação à 
violência sexual contra mulheres 2017 Estudos 

Feministas A1 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Quadro 5 – Resultados obtidos no Google Acadêmico 
Descritores: Consequências psicológicas do estupro 

Autor Título Ano Instituição Qualis 

Souza, F B C; Drezett, J; 
Meirelles, A C; Ramos, D 

G 

Aspectos psicológicos de mulheres que 
sofrem violência sexual 2012 

Elsevier – 
Science 
Direct 

C 

Silva, E P; 
Vagostello, L 

Intervenção psicológica em vítimas de 
estupro na cidade de São Paulo. 2017 

Arquivos 
Brasileiros de 

Psicologia 
A2 

Silva, P L 

O impacto da violência sexual na vida 
de mulheres adultas: uma análise 

comportamental, social e emocional 2020 

Revista 
Direito 
Izabela 
Hendrix 

C 

Drezett, J 
Violência sexual contra a mulher e 

impacto sobre a saúde sexual e 
reprodutiva 

2003 Revista 
UNESP NP 

Nunes, M C A; Lima,  R F 
F; Morais, N A 

Violência Sexual contra Mulheres: um 
Estudo Comparativo entre Vítimas 

Adolescentes e Adultas 2017 

Psicologia 
Ciência e 
Profissão 

Online 

A2 

Freitas, M L; Farinelli, C A As consequências psicossociais da 
violência sexual 2016 Revista em 

Pauta A2 

Sudário, S; Almeida, P C; 
Jorge, M S B 

Mulheres vítimas de estupro: contexto e 
enfrentamento dessa realidade 

2005 Psicologia e 
Sociedade 

A1 

Oshikata, C T; Bedone, A 
J; 

Faundes, A. 

Atendimento de emergência a mulheres 
que sofreram violência sexual: 
características das mulheres e 

resultados até seis meses pós-agressão 

2005 
Cadernos de 

Saúde 
Pública 

A3 

Fonte: Elaborado pela autora 
 



 

40 
A investigação científica da psicologia na UnC Campus Canoinhas (ISBN: 978-65-88712-17-7) 

Quadro 6 – Resultados obtidos na SciELO 
Descritores: A Psicologia e o Feminismo/ Feminismo 

Autor Título Ano Instituição Qualis 

SANTOS, Luana Carola 
dos et al 

Gênero, feminismo e psicologia social 
no brasil: análise da revista psicologia & 

sociedade (1996-2010) 
2016 

Psicologia & 
sociedade 

(online) 
A1 

MORAES, Gisele 
Cristiane Senne de; 
COELHO JUNIOR, 

Nelson Ernesto. 

Feminino e psicanálise: um estudo 
sobre a literatura psicanalítica. 2010 

Psicologia em 
estudo 

(impresso) 
A1 

ADRIAO, Karla Galvão; 
TONELI, Maria Juracy 

Filgueiras. 

Por uma política de acesso aos direitos 
das mulheres: sujeitos feministas em 

disputa no contexto brasileiro. 
2008 

Psicologia & 
sociedade 

(online) 
A1 

NARVAZ, Martha 
Giudice; KOLLER, Sílvia 

Helena. 

Metodologias feministas e estudos de 
gênero: articulando pesquisa, clínica e 

política. 
2006 

Psicologia em 
estudo 

(impresso) 
A1 

ARAUJO, Maria de 
Fátima. 

Diferença e igualdade nas relações de 
gênero: revisitando o debate. 2005 

Psicologia 
clínica 
(online) 

A2 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O método utilizado para organização, análise e interpretação dos dados 

coletados constitui-se na análise de conteúdo, adotando como referência a obra de 

Laurence Bardin.  

Foi realizada a pesquisa bibliográfica do tema com o levantamento de 

diversas publicações, e através de um olhar mais aprofundado e crítico foi possível 

selecionar para a construção desta pesquisa apenas os contentos identificados 

como relevantes. Segundo Bardin (2006), a utilização da técnica das 3 etapas  

organiza-se em:  

 

1) A pré-análise, em que se organiza o material a ser analisado, 
sistematizando as ideias iniciais, a partir de uma leitura flutuante, da escolha 
dos documentos, demarcando o que será analisado, da formulação das 
hipóteses e dos objetivos, da referenciação desses índices e da elaboração 
dos descritores;  
2) A exploração do material, que se consiste em codificar, classificar e 
categorizar o conteúdo considerado como unidade base e do contexto de 
forma analítica e, por fim;  
3) O tratamento dos resultados, inferência e interpretação, destinada a 
condensação das informações, culminando nas interpretações e nos 
resultados finais de modo reflexivo e crítico, com o rigor da objetividade, da 
cientificidade, ao mesmo tempo em que se permite a riqueza da 
subjetividade. 

 

Após a pré-análise do material coletado, estes foram novamente analisados e 

classificados de acordo com a proposta da pesquisa. Com isso, ficou delimitado que 
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a execução dos resultados e discussões seria realizada apenas com os artigos 

coletados que datem do ano de 2012 até 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No total, conforme mostram os quadros 1, 2, 3, 4, 5, 6 expostos nos materiais 

e métodos, foram encontradas 50 publicações, e destas apenas 22 se referem à 

área da psicologia, outras 9 da área de direito, outras 19 referem-se a área histórica 

do assunto, desdobrando-se em filosofia, jornalismo, sociologia.  

Dessa forma ao analisar as publicações de psicologia, os autores Souza, 

Drezett, Meirelles, Ramos (2013); Silva Vagostello (2017); Silva (2020); Nunes, 

Lima, Morais (2017); Freitas, Farinelli (2016); apontam que as consequências 

psicológicas decorrentes de um estupro são: 

 

Quadro 7 – Consequências psicológicas do estupro 
Autores Consequências psicológicas do estupro 

Souza, Drezzet, 
Meirelles e Ramos 

Ansiedade, depressão, suicídio, sentimentos de medo da morte, sensação de 
solidão, vergonha e culpa. TEPT e transtornos alimentares, sexuais e de 

humor 

Silva, Vagostello 

Transtornos de estresse pós-traumático, depressivos, de ansiedade e 
alimentares, distúrbios sexuais e de humor, as alterações no sono e 

comportamentos evitativos e suicidas, nervosismo crônicos, falta de prazer nas 
relações sexuais 

Silva, P L Depressão, transtorno do estresse pós-traumático (TEPT), bipolaridade 
Nunes, Lima, 

Morais 
Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), depressão, somatizações, 

tentativas de suicídio e uso de substâncias psicoativas 

Freitas, Farinelli Depressão, transtorno do estresse pós-traumático (TEPT), disfunção sexual, 
dificuldades em manter relacionamentos amorosos 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Outras consequências também podem ser observadas nas vítimas, como as 

expostas no quadro a seguir: 

 

Quadro 8 – Consequências médicas e sociais 
Autores Consequências Médicas Consequências Sociais 

Souza, Drezzet, 
Meirelles e Ramos 

Lesões físicas, gravidez indesejada, 
doenças sexualmente transmissíveis 

Relacionamentos interpessoais, 
problemas familiares e sociais, 

abandono dos estudos, perda do 
emprego, separação conjugal, 

abandono da casa e prostituição 

Nunes, Lima, Morais 
Doenças sexualmente transmissíveis, 

gravidez indesejada, agressões 
físicas 

Violência financeira 

Silva, Vagostello Integridade física, doenças 
sexualmente transmissíveis, gravidez 

Vínculos afetivos e sociais, medo de 
sair de casa, impossibilidade de 
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indesejada trabalhar/estudar 

Silva 

- Dificuldades de se relacionar 
amorosamente e também de 
socializar, impactos na vida 

econômica 
 

Portanto, os resultados indicaram que as mulheres que sofrem violência 

sexual apresentam índices mais severos de transtornos e consequências 

psicológicas, como TEPT, depressão, ansiedade, transtornos alimentares, 

transtornos sexuais e transtornos do humor. Os autores Souza et al (2013), Silva & 

Vagostello (2017) e Nunes, Lima & Morais (2017) falam sobre a possibilidade de as 

vítimas tanto desenvolverem ideações suicidas, quanto executarem o ato de 

suicídio. Para melhor visualização, foi elaborado o gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Consequências psicológicas do estupro 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Conforme mostra o quadro 8 e o gráfico 1, esses autores discorreram, em 

unanimidade, que as consequências do abuso para as pessoas é o Transtorno de 

Estresse Pós-Traumático, o qual se desdobra em suas características próprias, além 

da possibilidade de existirem comorbidade com outros transtornos, sendo as formas 

de reagir perante à um trauma de caráter subjetivo de cada indivíduo. 

Remetendo a menção dos autores acerca de sintomas essencialmente 

característicos do Transtorno de Estresse pós-traumático, o qual é considerado o 
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principal transtorno psiquiátrico associado aos acidentes e violências, se faz 

necessário conceituar as características diagnósticas correspondentes, retiradas do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais:  

 

O evento traumático pode ser revivenciado de diversas maneiras. É comum 
que a pessoa tenha lembranças recorrentes, involuntárias e intrusivas do 
evento, que só se aplicam a recordações angustiantes involuntárias e 
intrusivas. A ênfase é nas lembranças recorrentes do evento, as quais 
normalmente incluem componentes comportamentais sensoriais, 
emocionais ou fisiológicos. Um sintoma comum de revivência são sonhos 
angustiantes que repetem o evento em si ou são representativos ou 
relacionados tematicamente às ameaças principais envolvidas no evento 
traumático. A pessoa pode sofrer estados dissociativos que duram desde 
alguns segundos até várias horas ou até mesmo dias, durante os quais 
aspectos do evento são revividos e a pessoa se comporta como se o evento 
estivesse ocorrendo naquele momento. 
Estímulos associados ao trauma são evitados de maneira persistente. O 
indivíduo costuma fazer esforços deliberados para evitar pensamentos, 
lembranças, sentimentos ou diálogos a respeito do evento traumático, e 
para evitar atividades, objetos, situações ou pessoas que desencadeiem 
lembranças do evento. 
Um estado de humor negativo persistente (p. ex., medo, horror, raiva, culpa, 
vergonha) surge ou piora depois da exposição ao evento. O indivíduo pode 
apresentar interesse ou participação notadamente menor em atividades que 
antes eram prazerosas, sentindo-se alheio ou isolado de outras pessoas, ou 
incapacidade persistente de sentir emoções positivas - especialmente 
felicidade, alegria, satisfação ou emoções associadas a intimidade, ternura 
e sexualidade (DSM-V, 2014, p.274 - 275). 

 

É importante salientar que, diante de uma situação traumática, cada pessoa 

irá reagir de uma maneira, não existindo regras nem padrões absolutos relacionados 

ao desenvolvimento de transtornos, pois há diversas variáveis que influenciam. 

Todavia, tanto os estudos apresentados quanto os dados presentes no próprio DSM-

V, nos mostram que uma alta porcentagem das vítimas de violência sexual tende a 

apresentar os aspectos constados na classificação do DSM-V. 

Com isto, é de uma importância significativa divulgar esses dados, tanto para 

que as famílias tenham consciência e busquem tratamento para as vítimas, quanto 

para as próprias vítimas, que acabam silenciando acerca do acontecido, sem 

imaginar que futuramente acabam desencadeando o TEPT e outros transtornos. 

A concepção referente aos aspectos psicológicos de mulheres que sofrem 

violência sexual foi abordada em Souza et al (2013). Igualmente, os autores Freitas 

e Farinelli (2017) e Silva (2020) mencionaram as consequências psicossociais da 

violência sexual. Já Silva e Vagostello (2017) apontam acerca da intervenção 

psicológica em vítimas de estupro. 
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Apesar de 4 destes 5 artigos selecionados serem da área da Psicologia, os 

artigos de Souza et al (2013), Nunes, Lima & Morais (2017), Silva (2020) trouxeram 

apenas um breve apontamento sobre acompanhamento com psicólogo, mas não 

aprofundaram acerca da importância do tratamento psicoterapêutico, apesar de 

Souza et al (2013) mencionar que “uma possibilidade seria um tratamento 

psicológico, que pode oferecer à mulher a possibilidade de elaborar essa 

experiência”. Já no artigo de Silva e Vagostello (2017), os autores apontaram a 

importância da psicoterapia na abordagem das vítimas de violência sexual, trazendo 

também o exemplo de intervenções que as profissionais entrevistadas preferem 

utilizar nestes casos, como apontado  no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Técnicas e intervenções 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Silva e Vagostello (2017) consideram que “intervenção psicológica com 

vítimas de estupro é essencial para a reorganização psíquica da mulher”. Esses 

autores ainda afirmam que 

 

[...] os efeitos do estupro afetam diferentes esferas da vida da mulher, por 
isso a intervenção às vítimas fundamenta-se na interdisciplinaridade e na 
articulação de uma rede de cuidados diversificada, tendo a equipe de 
atendimento às vítimas envolvendo médicos, psicólogos, enfermeiros e 
assistentes sociais, objetivando o caráter preventivo do trabalho 
psicoterapêutico na manifestação de comorbidade. 

 

A sociedade patriarcal esteve sempre calcada no silenciamento das mulheres, 

e esse pacto de silêncio perante as violências sofridas pelas mulheres dia após dia 
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apenas alimentam, encobrem e protegem o agressor, desconsiderando todo o 

sofrimento da vítima. 

Quando a mulher silencia, vários mecanismos internos da sua psique entram 

em ação para que o trauma seja recalcado. Essa mulher almeja com todas as suas 

forças esquecer, negar. É uma forma de mortificação. Com esse mecanismo em 

funcionamento, a vítima ainda vai desencadear os sintomas referentes ao trauma, 

mas vai continuar negando e dificultará as possibilidades de melhora. 

Muitas vezes a fala da vítima é desconsiderada, ou desacreditada. Assim 

como Medusa, mesmo após o estupro, muitas mulheres ao invés de receberem 

apoio e solidariedade, acabam por serem novamente expostas a uma violência, a da 

culpabilização. É possível considerar esta como a fase final do estupro, onde toda a 

responsabilidade do crime recai sobre a vítima. Santos (2018) comenta que Medusa, 

por sua vez, não possui culpabilidade alguma por ser bela e muito menos por ter 

sido violentada por Posseidon dentro do templo de Atena e que, por tal, fora punida. 

O autor acrescenta ainda que “sua punição se parece em muito com o que ocorre 

em relação às inúmeras histórias reais de mulheres violentadas e ou assediadas”. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa sustentam a hipótese de que, ao 

temerem serem julgadas, as mulheres vítimas mobilizam sentimentos de culpa e 

vergonha relatados como uma consequência da violência, e que também as 

impedem de denunciar o crime e o agressor. 

Sommacal e Tagliari (2017) colocam exatamente que “os questionamentos 

direcionados à vítima pareiam, de uma maneira geral, sobre a roupa que ela estava 

vestindo, o local que se encontrava e em qual horário, o nível de álcool em seu 

sangue, se o sujeito era conhecido, se ela tentou fugir ou se defender, se ela se 

certificou que não queria mesmo”. 

Nunes, Lima e Morais (2017) salientam a necessidade de fortalecer a rede de 

proteção vigente, ao mesmo passo que se enfatiza a necessidade de aprimorar a 

formação acadêmica sobre a temática estudada, dizendo que “o atendimento 

psicológico é imprescindível nesta área de atuação, dada as consequências 

negativas que a VS pode gerar”. Nesse tocante, Freitas & Farinelli (2017) 

mencionam que “a intervenção apenas pontual se constitui como um obstáculo ou 

retardo na resolução do problema”. 
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A partir desta pesquisa enfatiza-se a necessidade de aprimorar a formação 

acadêmica sobre a temática, abarcando desde os conceitos de violência de gênero, 

de sociedade patriarcal, até mesmo sendo necessário propagar a necessidade de 

obter o conhecimento sobre o DSM-V e as principais psicopatologias envolvidas 

nestes casos de violência sexual, considerando principalmente o TEPT. 

Pode-se levantar a hipótese de que as pessoas têm dificuldade em lidar com 

situações referentes à violência e violação de teor sexual, sendo o incesto, abuso 

sexual infantil, estupro, dentre outras variáveis, que podem estar presentes 

principalmente dentro da própria família, o que dificulta a busca por tratamento. 

Assim, essa pesquisa busca apontar a necessidade de a comunidade 

científica abordar a violência sexual de mulheres adultas, mapear as intervenções 

que possam ser realizadas com as vítimas e também questões referentes à 

prevenção e produção de conteúdo no âmbito psicológico e feminista, para as 

mulheres de nossa sociedade. 

 

CONCLUSÃO  

 

O levantamento da literatura referente às consequências psicológicas da 

violência sexual em mulheres adultas ocorreu através de 5 artigos científicos, que de 

acordo com o Sistema Brasileiro de Avaliação de Periódicos, 3 destes artigos 

obtiveram o qualis A2, e 2 artigos estão classificados com qualis C.  

Através destes foi possível constatar que os estudos na área de saúde mental 

concentram-se principalmente acerca das consequências psicossociais do estupro, 

sendo poucos ainda os estudos que abordem a utilização de intervenções focadas 

na diminuição destas consequências. Muito se aborda a questão de abuso sexual 

infantil e o que esta vivência pode desencadear no futuro, mas a violência sexual 

sofrida por mulheres adultas ainda é pouco discutida. 

A mídia denota um estopim na sociedade a todo o momento que coloca em 

pauta novos casos de violência, onde as redes sociais são utilizadas para a 

discussão em massa desses acontecimentos. Assim, há a necessidade de serem 

realizadas também publicações científicas a este respeito, compilando os dados 

mais recentes encontrados a fim de contribuir com o crescimento de estudos nessa 

área, que apresenta certa escassez. 
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Ademais, a temática da violência sexual também é discutida em diversos 

estudos no âmbito jurídico. As intersecções entre a Psicologia e o Direito se fazem 

necessárias, pois é preciso propor o enfrentamento desta problemática nestes dois 

âmbitos, pela variada gama de consequências físicas, psicológicas e morais que a 

vítima sofre. 

A tríade da violência sexual + psicologia + feminismo devem ser expostas e 

discutidas, gerando consciência sobre a complexidade que envolve a violência 

contra a mulher em seu todo. Nós como mulheres e profissionais devemos falar 

sobre o assunto e deixar explícito acerca da necessidade de se acreditar na palavra 

uma da outra, para nos fortalecermos e enfraquecermos a questão cultural e 

patriarcal envolvida.  

O trabalho realizado possibilitou uma melhor compreensão sobre a temática e 

sobre o objetivo estudado. Indica-se, no entanto, a necessidade de mais pesquisas 

futuras acerca dos temas abordados, pois além de ser um tema relevante e bastante 

atual, apenas recentemente, as mulheres estão expondo as situações de violência, 

apesar dos seus anseios, o que encoraja outras mulheres a seguirem seu exemplo. 
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A INFLUÊNCIA DA AFETIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO HUMANO: A FASE 

GESTACIONAL 

 

Aline Ostroski5 
Jaquelini Conceição6 

 

RESUMO 

Este artigo objetiva investigar o processo da afetividade durante a fase gestacional e 
a influência que a mesma tem sobre o desenvolvimento do ser humano, tendo 
enfoque tanto na parte fisiológica da gestação quanto nas funções psicológicas que 
podem estar envolvidas no período da gestação, principalmente no que envolve a 
mulher grávida e seus familiares. Para tal, foi realizada uma revisão de literatura com 
ênfase em livros e artigos que tratam de assuntos relacionados à Psicologia e 
gestação. Estes enfatizam que do ponto de vista psicológico a gravidez começa 
muito antes do ato da concepção em si e do nascimento, começa com a história e os 
padrões de relacionamento dos pais. E é por isso, que assim como o 
acompanhamento médico pré-natal é de suma importância, a orientação psicológica 
se faz especialmente necessária para a família que irá receber uma nova vida em 
seu dia a dia. 
 

Palavras-Chave: Afetividade. Afetividade Intrauterina. Vínculo. Gestação. 

 

ABSTRACT 

This article aims to investigate the process of affectivity during the gestational phase 
and the influence it has on the development of the human being, focusing on both the 
physiological part of pregnancy and the psychological functions that may be involved 
in the period of pregnancy, especially in what involves the pregnant woman and her 
family. To this end, a literature review was carried out with an emphasis on books 
and articles dealing with subjects related to Psychology and pregnancy. They 
emphasize that, from a psychological point of view, pregnancy begins long before the 
act of conception itself, begins with the parents' history and relationship patterns. And 
that is why, just as prenatal medical care is of paramount importance, psychological 
counseling is especially necessary for the family that will receive a new life in their 
daily lives. 

 

Keywords: Affectivity. Intrauterine affection. Bond. Gestation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo trata de um estudo acerca da afetividade no 

desenvolvimento humano, abordando especificamente o tema durante a fase 

gestacional e como as relações sentimentais e emocionais da mãe podem 

influenciar no desenvolvimento do ser humano na vida intrauterina. 

Para Carvalho (2016), a união biológica entre mãe e filho inicia no momento 

da concepção, mesmo que ainda a mãe não tenha confirmado a gravidez, ambos já 

se encontram ligados. O pequeno ser envolvido no ventre materno depende 

exclusivamente do organismo da mãe para conseguir se desenvolver e é por isso 

que o estilo de vida, incluindo as emoções da mãe, influenciam o desenvolvimento 

do bebê. 

Bezerra (2007) diz que as primeiras relações maternais, começam a se 

constituir desde o nascimento do bebê até os primeiros anos de vida, e essa relação 

entre mãe e bebê sustentará a comunicação que foi desenvolvida desde a 

concepção passando essa relação ao desenvolvimento dentro do útero materno até 

o nascimento, a partir disso uma relação de confiança mútua será construída, caso 

seja positivamente alimentado após o nascimento. Em seguida, após o nascimento, 

se mantiver o contato com a parturiente, o bebê reconhece a voz da mãe, o calor do 

seu corpo e todas as sensações que vivenciava na vida intrauterina em experiências 

não verbais, mas que contribuíram para desenvolver uma relação simbiótica com o 

seu bebê de maneira recíproca.  

Alessandra Piontelli (1995 apud SILVA, 2016), médica, obstetra e psicanalista 

italiana, realizou um estudo longitudinal durante a fase gestacional até os 4 anos de 

vida de 11 crianças. Os resultados demostraram que os recém-nascidos esperam 

que ocorra uma interação com o ambiente. Para a pesquisadora esta interação 

ocorre desde a gestação e pode ser observada uma certa continuidade de 

comportamentos antes de depois do nascimento. 

Outro estudo a ser levado em consideração é a observação de fetos 

gemelares ou não, este demonstra que o que os bêbes vivenciavam no útero 

impactava o desenvolvimento do indivíduo, assim, ocorre uma interação precoce 

entre o inato e o adquirido, entre o pré e o pós-natal, o que pode significar que aquilo 

que seria considerado primitivo, na verdade, se refere a algo bem anterior ao 
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nascimento, fato que comprova as hipóteses teórico-clínicas de Winnicott (1978 

apud SILVA, 2016). Isso ficou mais evidente em fetos mais desenvolvidos a partir 

dos seis meses da gestação, assim devem ser reconhecidos como pessoas ou 

sujeitos humanos, considerando que os bebês são seres humanos desde o início de 

suas existências (SILVA, 2016).  

Sabe-se que a afetividade é um fator importante na vida dos seres humanos, 

influenciando diversas áreas da vida e principalmente do desenvolvimento 

humano.  Essa relação entre mãe e filho tem forte influência biopsicossocial, em que 

a mãe pode influenciar o filho com suas emoções, sentimentos e pensamentos, e 

com isso é possível pensar o quanto a afetividade nesse momento vai afetar o 

desenvolvimento da gestação e da criança positivamente ou negativamente. 

Segundo Fonseca (2010), a construção do vínculo afetivo entre a mãe e o 

filho durante o período da gestação é extremamente fundamental. Principalmente, 

por nesse momento, após tantas situações novas acontecendo como a formação do 

corpo humano, ganhos de identidade, tanto o bebê quanto a mãe possuem 

necessidades de adaptação às mudanças, que podem envolver aspectos físicos e 

psíquicos, e a construção de um vínculo pode contribuir para a satisfação dessas 

necessidades. 

Dessa forma, o presente artigo teve como objetivo apresentar como os fatores 

afetivos desde a vida intrauterina influenciam o desenvolvimento do bebê, bem como 

identificar as formas de vinculação afetiva entre mãe e bebê neste período, 

apresentando, assim, os recursos recomendados para a psicoprofilaxia da gestação, 

bem como subsidiar a criação de uma cartilha de orientação sobre a Psicologia da 

Gestação para a comunidade. 

Para isso, foi necessário investigar e descrever as pesquisas já realizadas 

sobre o assunto sobre a influência dos fatores afetivos da mãe na vida intrauterina 

para o desenvolvimento do bebê, uma vez que esse assunto tem uma relevância 

social, servindo de conhecimento inclusive para utilização das políticas públicas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O presente artigo utilizou-se da pesquisa qualitativa e bibliográfica 

sistemática. A pesquisa qualitativa é uma abordagem interpretativa do mundo, isso 
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significa que os pesquisadores que dela utilizam estudam as coisas em seus 

cenários naturais, buscando compreender os fenômenos em termos de significados 

que as pessoas conferem a eles (DENZIN; LINCOLN, 2006 apud AUGUSTO et al., 

2013). A pesquisa qualitativa confere importância fundamental aos significados 

transmitidos pelos dados coletados. Sendo assim, esse tipo de pesquisa visa a 

descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que se deseja compreender 

(AUGUSTO et al., 2013). 

A pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de materiais teóricos que já 

foram pesquisados e publicados, que são encontrados em livros, revistas científicas, 

publicações de periódicos e artigos científicos, jornais, monografias, teses, 

dissertações, materiais da internet. E a pesquisa bibliográfica tem como objetivo 

colocar o pesquisador em contato com todo o material já escrito sobre o assunto de 

seu interesse. Vale ressaltar, que em relação aos dados encontrados na internet 

para esta pesquisa, utilizou-se apenas as publicações em revistas científicas. Sendo 

importante, também, nesse tipo de pesquisa, que o pesquisador observe as 

possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar como 

forma de discussão e enriquecimento do debate (FREITAS; PRODANOV, 2013). 

Os tópicos foram apresentados conforme foram pesquisados, cada tópico 

apresenta conteúdos que visam responder aos objetivos da pesquisa, citados na 

introdução. Além disso, são tratados como conceitos fundamentais dentro do tema 

proposto. Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico da área optando 

por artigos, teses, dissertações e livros que continham os conteúdos que 

respondiam aos objetivos do trabalho. Como critério de busca foram utilizados 

relevância pertinente ao tema, ano de publicação o mais recente possível e 

disponibilidade virtual. Os critérios de exclusão utilizados foram materiais em língua 

estrangeira, indisponibilidade virtual e ano de publicação muito antigo. Após foi 

realizado uma interligação de teorias dos autores encontrados, discorrendo sobre 

cada tópico.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste item apresentar-se-á como resultados os seguintes capítulos: 

Psicologia do Desenvolvimento e os Aspectos Afetivos; Afetividade; As Fases da 
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Gestação; A Vinculação; A transformação da mulher em mãe: o sentido da vida; 

Psicologia da Gestação: uma abordagem psicossocial; Os primeiros 1000 dias de 

vida do bebê- gravidez extrauterina seguida das discussões. 

 

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E OS ASPECTOS AFETIVOS 

 

Tem-se que a vida psíquica de um ser humano, de acordo com Rappaport, 

Fiori e Davis (1981 apud SANTOS, 2017), parte das estruturas psíquicas dos pais, 

os conflitos não resolvidos de cada um irão influenciar durante a gestação. Ao 

nascer, a criança crescerá com as expectativas, fantasias e o amor que os pais 

depositam nela, reagindo frente a isso da melhor forma que conseguir. 

A mãe e o bebê, por algum tempo, vão se sentir participantes de um só corpo, 

embora ele seja apenas um “hóspede” esperando pela “hora da partida”. Surge, 

nesse instante, uma série de fantasias narcísicas tanto por parte da mãe quanto por 

parte do pai ou de seus familiares Silva (2016 apud WINNICOTT, 1990). 

Desde o nascimento, o desenvolvimento da personalidade se entrelaça com 

os relacionamentos sociais. Os recém-nascidos, em questão emocional, facilmente 

podem ser percebidos quando estão tristes, pois choram e se debatem fortivamente. 

Saber quando estão felizes já é uma função mais complicada. Durante o primeiro 

mês, os bebês se acalmam com a voz humana, principalmente da mãe, ou quando 

são pegos nos braços e podem sorrir quando mexem com eles brincando.  Com o 

passar do tempo, os bebês irão respondendo cada vez mais às pessoas com 

sorrisos, arrulhos, estendendo os braços e, posteriormente, indo até elas (PAPALIA, 

2006). 

Com o passar do tempo e do desenvolvimento da criança, incluindo sua 

maturação, trará consigo a formação das emoções. Conforme Broude (1995 apud 

PAPALIA, 2006, p. 234): 

 

As emoções não surgem plenamente desenvolvidas. Embora o repertório 
de emoções básicas pareça ser universal, existem variações culturais em 
sua expressão. Diversas culturas desencorajam a demonstração de raiva e 
medo nas crianças. 

 

Os aspectos culturais podem influenciar no desenvolvimento das emoções, 

assim como, na forma de expressá-las. Inicialmente o pai e mãe terão papéis 
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importantes no desenvolvimento afetivo emocional da criança. E com o passar do 

tempo, socialmente a criança se relacionará com outras pessoas, o que irá definindo 

o estabelecimento e reconhecimento de suas emoções, bem como, a expressão das 

mesmas. 

De acordo com Winnicott (1990 apud SILVA, 2016) o contato ambiental é 

extremamente necessário para o desenvolvimento de todo ser humano a partir do 

nascimento. E isso pode ser chamado de processo maturacional, que inicia com as 

primeiras relações entre mãe e bebê, ainda no ventre materno, e essas relações se 

constroem desde o nascimento do bebê até os primeiros anos de vida. É uma 

relação na qual mãe e bebê se comunicam pela relação recíproca que foi 

desenvolvida desde a concepção, passando pelo desenvolvimento do bebê em 

útero, até o instante do nascimento. A partir daí uma relação de confiança mútua se 

estabelecerá, caso essa relação inicial corra tudo bem. 

Será nos seus primeiros anos de vida que a criança desenvolverá os laços 

afetivos de confiança, mas será moldada ainda de acordo com suas vivências e 

capacidade de resiliência futura. De acordo com Magiolino (2010), para alguns 

autores as emoções assumem um lugar central no processo de desenvolvimento 

humano.  

 

Ao buscarem a superação de algumas dicotomias vigentes (razão/ emoção; 
afecto/intelecto), as emoções são colocadas no plano das relações e 
interações entre organismo e mundo, a partir de uma visão sistêmica de ser, 
organismo, sujeito, homem. Além disso, há uma tentativa de explicar o 
modo como as emoções humanas vão se diferenciando, numa passagem 
do biológico ao social ou cultural – ponto central que tem consistido no 
núcleo de nossas pesquisas e investigações, foco do estudo que aqui se 
delineia (MAGIOLINO, 2010, p. 11). 

 

A questão da afetividade emocional tem sido estudada por muitos autores nas 

mais diversas áreas do conhecimento, entre elas a biologia, filosofia, psicologia, 

neurologia, entre outras. Muitos trabalhos investigam as alterações orgânicas que 

acompanham as emoções e as formas de manifestações (Maturana: 1997; 2002; 

Damásio: 1996 apud MAGIOLINO, 2010), outros têm seu foco no entendimento das 

expressões emocionais a partir de elementos culturais (Geertz:1978; Lutz: 1988; Le 

Breton: 2009 apud MAGIOLINO, 2010). De qualquer modo, o conceito de emoção é 

algo de difícil definição, sendo utilizado, de maneira mais abrangente, para se referir 
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a todo o conjunto dos fenômenos afetivos, ou, num sentido mais circunscrito, como 

reação emocional, de caráter orgânico.  

Para compreendermos as origens do indivíduo, nada mais natural que se 

voltar para o início da existência humana, ou seja, a concepção dos bebês 

mentalmente para depois se voltar para quando eles foram concebidos biológica ou 

fisicamente. Dessa forma, consideramos que antes que um bebê exista, é 

necessário que ele tenha sido desejado ou, no mínimo, criado na fantasia interna de 

pelo menos um dos pais. Para em seguida, verificar como e quando esse bebê foi 

concebido, mesmo que ele seja considerado pequeno acidente dos pais 

(WINNICOTT, 1990 apud SILVA, 2016). Assim, podemos considerar que o autor 

Winnicott comprova através de suas pesquisas que o afeto influencia todo o 

desenvolvimento do ser humano, até mesmo no desenvolvimento intelectual, em 

que a afetividade está ligada a capacidade intectual da criança. 

 

AFETIVIDADE 

 

A palavra “afetividade” pode significar atitudes e valores, desenvolvimento 

pessoal e social, motivação, ternura, inter-relação, empatia, sentimentos e emoções. 

Se refere à capacidade do indivíduo de ser afetado pelo mundo externo/interno e por 

sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis (MAHONEY; 

ALMEIDA, 2005). A afetividade tem um papel importante nas relações que ocorrem 

na vida de um ser humano. Assim, a afetividade é impulsionada pela expressão dos 

sentimentos e das emoções e pode desenvolver-se por meio da formação 

(RIBEIRO, 2010). 

O bebê expressa sua insatisfação por meio do choro, que de início é sua 

única maneira de relacionar-se. Esse choro mobiliza a mãe e ela o interpreta de 

acordo com seus valores e significados culturais. A interação entre ambos será 

responsável pelo desencadeamento das funções afetivas e cognitivas na criança 

(WALLON 1942, apud GOMES et al., 2018). E durante o primeiro ano de vida de 

uma pessoa, a afetividade é predominante, pois é através dela que o bebê interage 

com o mundo (GOMES et al., 2018). 

A afetividade entre mãe e filho, inicialmente influencia fisiologicamente para 

que o bebê possa se desenvolver. Após isso, com o passar dos anos, a afetividade 
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se torna uma das principais influenciadoras da formação da moral do indivíduo 

(ALMEIDA, 2008). E para Wallon (apud ALMEIDA, 2008), a afetividade influenciará 

no desenvolvimento da personalidade do ser humano. 

Afetividade é a capacidade que cada sujeito possui de experimentar 

sensações afetivas e da força que esses fenômenos exercem sobre o caráter de um 

indivíduo (tendências, emoções, paixões, sentimentos). A evolução de uma pessoa 

não depende somente da capacidade intelectual. O desenvolvimento do bebê ocorre 

através de vários estágios e nesses estágios, a afetividade passa a ser um recurso 

essencial para a saudabilidade da mãe e do bebê e isso tem grande importância 

(GOMES et al., 2018). 

Bowlby (2006), conceituou a afetividade entre mãe e bebê  como um primeiro 

impulso associado a alimentação, razão principal para a criança desenvolver um 

vínculo tão forte com sua mãe e, em seguida, este sentimento passaria a ser 

sustentado pelo sentimento de segurança, mas Harlow (1958 apud BOWLBY, 2006) 

através de alguns experimentos com macacos recém-nascidos pode provar que os 

bebês macacos, podendo considerar os humanos também, escolhiam ficar perto de 

suas mães pelo calor que estas proporcionavam e não somente porque elas eram 

suas fontes de alimentos. Além disso, em um desses estudos foi possível perceber 

que o bebê macaco que fora alimentado adequadamente, por uma mãe de arame, 

sem contato corporal que passava calor e acolhimento, desenvolvia uma espécie de 

desorientação e perturbação emocional. Com isto, passou-se a considerar que os 

vínculos afetivos ocorrem pelo contato corporal, afetivo da mãe com seu bebê e não 

pela questão do sustento biológico, portanto caiu por terra a ideia do impulso 

primário (BOWLBY, 2006). 

 

AS FASES DA GESTAÇÃO 

 

A formação de um novo ser inicia com a união da menor célula e da maior 

célula do corpo humano, as células sexuais masculina e feminina, o que é chamado 

de fecundação e que fisiologicamente é a gravidez. Com isso, inicia-se um 

desenvolvimento embrionário que termina com o nascimento de ser humano. Esse 

período embrionário dura cerca de oito semanas e termina quando todos os órgãos 

já estão esboçados (DIAS, 2012).   
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Ainda de acordo com Dias (2012), após as oito semanas inicia-se o período 

fetal, durante o qual continua o desenvolvimento dos órgãos e pode-se verificar um 

aumento no crescimento do corpo e também a mudança no comportamento do 

pequeno ser com o desenvolvimento do sistema nervoso. Após 40 semanas depois 

de ocorrida a fecundação, o feto está totalmente preparado para nascer. 

Essas 40 semanas também são divididas em 3 trimestres para melhor 

compreensão e explicação do que ocorre no desenvolvimento fisiológico durante a 

gestação. Durante o primeiro trimestre, no primeiro mês já se formam três camadas 

de células o que dá origem ao embrião com cerca de 2 milímetros. No início do 

segundo mês, surge um sulco nas costas do embrião e uma protuberância pequena, 

menor que um alfinete, mas que será a cabeça futuramente. Ainda no segundo mês, 

ocorre a formação do sistema nervoso central e a formação do coração. Geralmente 

nesse segundo mês que ocorre a descoberta da gravidez, pois começam aparecer 

os sintomas na mulher, tais como enjoo. O terceiro mês é marcado pelo 

desenvolvimento do pescoço, o que permite que o bebê possa movimentar a cabeça 

(LIMA; MENDES, 2010). 

O segundo trimestre começa com o quarto mês de gestação, quando 

começam a aparecer cabelos e sombrancelhas no bebê e pode também ser 

marcado pela descoberta do sexo do bebê, pois os órgãos sexuais já estão 

formados, e no final desse mês, pode ser percebido cada vez mais os movimentos 

do bebê dentro da barriga materna. O quinto mês é quando os movimentos fetais 

são percebidos intensamente, é nesse mês que os ossos se formam. O sexto mês, é 

quando o bebê começa a sentir os movimentos do corpo da mãe, é marcado pelo 

desenvolvimento cerebral e das pálpebras dos olhos e o final do sexto mês e início 

do terceiro trimestre marca o amadurecimento dos órgãos e o ganho de peso fetal 

(LIMA; MENDES, 2010). 

O terceiro trimestre inicia com o sétimo mês de gravidez, quando o bebê já 

apresenta unhas dos pés bem desenvolvidas, começa a estabelecer o processo de 

sono e vigília e também já começa a responder aos estímulos externos mais 

facilmente. O oitavo mês é marcado por chutes, pontapés e pode-se perceber que o 

bebê mexe muito. Ao final do oitavo mês já está formado, mas ainda é considerado 

prematuro para nascer. No nono mês o bebê já se encontra pronto para nascer, a 
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mãe começa a ficar com a barriga dura e sentir cólicas que avisam que o bebê está 

pronto para vir ao mundo (LIMA, MENDES, 2010).  

Winnicott observa a importância das memórias iniciais de todo ser humano, 

bem como o desenvolvimento biológico saudável do cérebro e do sistema nervoso 

central. Com o desenvolvimento do cérebro, enquanto órgão em funcionamento, 

inicia o armazenamento de memórias corporais vividas ainda em útero Silva (2016 

apud WINNICOTT 1990). 

Todo esse processo antes do nascimento ocorre dentro do corpo de uma 

mulher, a qual será conhecida como mãe do novo ser que se forma e se prepara 

para sair e viver no mundo. Essa mulher passa por diversas modificações tanto 

fisícas como psicológicas durante esse período, afinal todo o seu corpo se prepara e 

se modifica para o desenvolvimento de uma criança.  

Além disso, uma gravidez pode ou não ser planejada, o que poderá 

influenciar a vinculação entre mãe e bebê. Gravidez planejada é aquela na qual 

ambos, futuro pai e futura mãe, planejam, combinam entre si e desejam ter um filho 

em suas vidas. Em contrapartida, a gravidez não planejada é aquela que não foi 

programada pelo casal ou, até mesmo, não foi planejada pela mulher ou pelo 

homem e pode ser considerada indesejada e inoportuna (CONCEIÇÃO; 

FERNANDES, 2015).  

Biologicamente a mãe e o filho estão ligados por um cordão umbilical e 

através dele a mãe passa ao bebê oxigênio, sangue, alimentos e tudo o que precisa 

para se desenvolver, mas também, passa os seus sentimentos e emoções diárias. 

Sendo assim, mãe e filho iniciam a sua relação desde o período da gestação, 

quando a mãe tem forte influência sobre o bebê.  

 

A VINCULAÇÃO 

 

O momento da gestação, quando surge o sentimento de maternidade, é um 

momento considerado socialmente encantador, e também é o momento que o 

vínculo entre mãe e filho influencia positivamente ou negativamente o 

desenvolvimento psiconeural do feto. A união biológica entre mãe e filho inicia no 

momento da concepção, mesmo que ainda a mãe não tenha confirmado a gravidez, 

ambos já se encontram ligados. O pequeno ser envolvido no ventre materno 
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dependendo exclusivamente do organismo da mãe para conseguir se desenvolver, e 

é por isso que as emoções da mãe influenciam o desenvolvimento do bebê 

(CARVALHO, 2016).  

A construção do vínculo afetivo entre a mãe e o filho durante o período da 

gestação é extremamente fundamental. Principalmente, por nesse momento, após 

tantas situações novas acontecendo, tanto o bebê quanto a mãe possuem 

necessidades de adaptação às mudanças, que podem envolver aspectos físicos e 

psíquicos, e a construção de um vínculo pode contribuir para a satisfação dessas 

necessidades (FONSECA, 2010).  

Para Wilheim (1997), esse vínculo entre mãe e feto é importante para a 

construção da identidade da criança.  Afinal, a partir disso, terá conhecimento sobre 

de que forma se comportar no mundo, podendo atuar e se relacionar da melhor 

forma possível, já que chegará em breve em um lugar desconhecido 

completamente, com sensações desconhecidas e com a exigência de adaptação. 

Igualmente, esse vínculo que será construído e sentido pelo bebê e pela mãe terá 

influência sobre a parte afetiva dessa criança talvez até mesmo em sua vida adulta. 

 

Outro aspecto importante nesta relação é a afetividade em qualquer contato 
estabelecido entre duas pessoas; isto é, segundo sentimentos e emoções 
que se apresentam como comportamentos emocionais de dar e receber 
atenção, carinho e afeto, através da palavra, do olhar, do toque, entre 
outros, mas que podem ser também negativos através da violência 
(CARVALHO, 2002 apud FONSECA, 2010, p. 11).  

 

A construção afetiva nessa relação entre mãe e filho, acontecerá com base na 

personalidade da mulher. Em uma pesquisa realizada por Piccinini et al. (2004), é 

possível compreender como ocorre a interação mãe-bebê e algumas dificuldades 

das gestantes em estabelecer essa interação.  

Nessa pesquisa o autor entrevistou gestantes que se encontravam no último 

trimestre da gestação. Algumas dessas mulheres relataram que a interação com os 

bebês acontecia entre conversas expositivas sobre acontecimentos, sentimentos, 

explicações. Outras citaram os sonhos, como forma de interação com os bebês. E 

também apareceu nessa pesquisa a interação através dos movimentos fetais, como 

uma forma de comunicação entre mãe e bebê (PICCININI et al., 2004). 

A mãe pode reconhecer características do filho a partir dos movimentos 

desenvolvidos em seu ventre. Ou seja, até acontecer o nascimento já houve uma 



 

61 
A investigação científica da psicologia na UnC Campus Canoinhas (ISBN: 978-65-88712-17-7) 

grande soma de experiências, agradáveis e também desagradáveis, partilhadas por 

mãe e bêbe. Até o gosto das refeições pode ser compartilhado, seu sangue já fluiu 

com maior rapidez quando comeu ou bebeu um café, um chocolate quente ou um 

chá. Sentimentos e sensações tais como ansiedade, tristeza, agitação, raiva, entre 

outras, também serão passadas para o bebê pelos laços que os unem (SILVA, 

2016).  

 

Se a mãe é bastante agitada, ele provavelmente se acostumará com os 
seus movimentos tanto no útero como fora dele e tem boas chances de ser 
um bebê agitado. Se a mãe é mais tranquila, o futuro bebê conhecerá a paz 
e poderá esperar por um colo tranquilo e aconchegante. Até esse momento, 
é bem possível que o bebê conheça melhor a mãe do que ela a ele e, por 
consequência, até a mãe poder vê-lo, colocá-lo nos braços e acolhê-lo em 
seu peito, muita troca de experiências já ocorreu entre a dupla 
(WINNICOTT, 1965/1982, p. 21 apud SILVA, 2016, p. 14). 

 

Freud (1914/2006 apud PIRES, 2017) salienta que a capacidade do sujeito 

em se constituir como tal está atrelada ao que os pais projetaram nele através do 

seu narcisismo. O amor entre pais e filhos é, com certeza, o tipo de amor mais 

valorizado socialmente e até mesmo está dado como certo, os filhos são a extensão 

de si mesmos, sendo algo que deveria ser enaltecido e protegido. 

Por fim, na construção vincular afetiva entre a mãe e o feto são particulares 

em cada caso. Porém, demonstram ser fundamental para a adaptação de ambos a 

nova situação que se apresenta. Esse vínculo influenciará o desenvolvimento do 

bebê até mesmo após o parto. E isso também ocorrerá de acordo com os processos 

de mudança que a mãe experienciará. 

 

A TRANSFORMAÇÃO DA MULHER EM MÃE: O SENTIDO DA VIDA 

 

Durante a gestação a mulher passa por muitas mudanças, e isso desde os 

primeiros momentos da gestação. Começando com a descoberta da gravidez, 

quando surgem muitos sentimentos como o medo frente a nova situação, 

ansiedades e preocupações sobre como será e, também, não deixa de existir uma 

alegria. São muitos sentimentos e emoções que surgem com essa nova descoberta 

que mudará a vida da mulher, transformando-a de filha em mãe, sentimentos que se 

complementam e se contradizem ao mesmo tempo. Mas, não tardará para que a 
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mente se adapte e se harmonize com a novidade (TREVISAN, 2011 apud SILVA, 

2017). 

Além disso, começam desde os primeiros momentos da gestação as 

mudanças corporais da mulher, devido principalmente aos hormônios. Com o 

momento da fecundação começam intensas mudanças no corpo da mulher para que 

ela se prepare para receber e abrigar o feto em seu ventre (SILVA, 2017). 

Conforme Alexandre (2010 apud SILVA, 2017) ainda ocorrem mudanças 

familiares e sociais na vida da mulher grávida, e essas mudanças podem gerar 

ansiedade, medo e insegurança que poderá refletir no corpo da mulher, no 

desenvolvimento da gravidez e no próprio parto, dificultando-o. Todas essas 

mudanças podem afetar o desenvolvimento do bebê, variando com a intensidade 

das situações, sentimentos e emoções vivenciados pela mãe. 

Para a mulher, a gestação é uma fase muito importante e também é um 

momento de mudanças diárias em seu corpo e que vem acompanhadas de 

alterações emocionais. Muitas vezes, durante esses períodos de transformações, a 

mulher pode ficar mais vulnerável e sensível e sua saúde emocional pode ser 

afetada em dois sentidos: ou a pessoa pode se sentir mais forte e madura ou mais 

fraca, confusa e desorganizada. Nesse momento, é importante procurar serviços 

psicológicos para enfrentar esse momento tranquilamente. 

 

PSICOLOGIA DA GESTAÇÃO: UMA ABORDAGEM PSICOSSOCIAL  

 

Se do ponto de vista biológico a gravidez começa com o ato da concepção, 

do ponto de vista psicológico começa bem antes, começa com a história do pai e da 

mãe, dentro da qual já estão estabelecidos padrões de relacionamento a serem 

desenvolvidos com a vinda da criança (FIORI, 1981).  

Por isso, assim como é importante o acompanhamento médico pré-natal, 

também é a orientação psicológica a gestante, o que contribui positivamente tanto 

para a mulher como para o futuro bebê. Afinal, como poderia uma gravidez não 

afetar psicologicamente a mulher e porque não o homem também, já que um futuro 

filho é um compromisso para uma vida inteira (RICO, 2016). 

Além disso, de acordo com Fiori (1981), é muito importante que o psicólogo 

tenha noções de como ocorre o processo de fecundação e crescimento da criança 
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no útero materno, afinal, de acordo com o autor, muitos dos problemas de 

comportamento, deformidades físicas e distúrbios de personalidade têm origem 

nesta fase. 

 

Quando uma criança é concebida, já há na mãe e no pai uma organização 
de fantasias ou de expectativas ligadas à concepção e ao desenvolvimento 
da criança. Isto é verdadeiro tanto para as gestações programadas, onde as 
expectativas são explicitadas pelos pais, através das preocupações com a 
gravidez, com a escolha de nomes, com a preferência de sexo, com as 
expectativas sobre futuras características físicas, perspectivas de profissão 
e evolução social, e muitas outras expectativas, quanto para as concepções 
acidentais (FIORI, 1981, p. 09). 

 

Durante a gestação, as fantasias a respeito do bebê também começaram a 

emergir. A mãe é a figura central do desenvolvimento psicológico infantil, 

principalmente porque abriga o filho em seu corpo. Em relação a fantasia familiar, 

existe um significado psicológico específico da gravidez para a mãe, significado este 

que facilitará ou dificultará assumir adequadas relações de maternagem (FIORI, 

1981).  

Com a gravidez, os pais, mas, principalmente a mulher se encontram mais 

vulneráveis emocionalmente e podem, até mesmo, começar a se deparar com 

questões profundas que necessitam de um significado. Muitas vezes, a infância será 

recordada, podendo ter como base os pais que tiveram, imitando-os ou rejeitando-os 

(RICO, 2016). 

Por isso, é de suma importância que a gestante tenha uma rede de apoio 

forte, ou seja, familiares e amigos com quem essa possa contar para ajudá-la nos 

momentos de maior pressão. Pois muitas vezes precisará passar por situações 

delicadas que poderá ferir seu estado psicológico e com uma rede de apoio será 

mais suportável atravessar esse processo. 

Além disso tudo, a psicologia da gestação volta seu olhar para outra questão 

específica, que é o da gravidez começar a revelar seus sinais mesmo antes da 

descoberta oficial da mãe a respeito da gestação. Conforme Fiori (1981, p. 14): 

 

As alterações hormonais que se sucedem à concepção são 
inconscientemente percebidas, antes mesmo do conhecimento formal da 
gravidez. Um dos primeiros sintomas a surgir é o incremento do sono. Este 
aumento do sono é um sintoma normal, positivo, que indica 
simultaneamente a existência de dois processos psíquicos ligados à 
gestação. Em primeiro lugar, no dizer de Mary Langer, demonstra uma 
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identificação fantasiada com o feto, ou seja, ele é sentido como algo 
pequeno, permanentemente como uma extensão da mãe que dorme. E o 
sentir sono, o dormir junto, é estar compartilhando do mesmo processo. 
Neste sentido, a hipersonia é um sintoma de aceitação da gravidez que se 
inicia. 

 

Dessa forma, o autor compreende que a mãe se adapta e se sente como o 

bebê para poder compreender as necessidades e os desejos desse novo ser que a 

habita. Outro fenômeno que é bastante comum são os sonhos simbólicos, que 

indicam a gravidez. 

As mães, antes de saberem conscientemente e confirmarem a gestação, 

ainda de acordo com Fiori (1981), trazem dois temas básicos em seus sonhos que 

seriam filhotes de animais e crianças e outro seriam sonhos simbólicos de casas ou 

veículos cheios de gentes (esses objetos representariam o corpo da mãe). Esse 

fenômeno pode ainda ocorrer no pai e nos irmãos mais velhos do futuro bebê. 

Podendo os irmãos passarem por terrores noturnos e até por ataques a mãe, 

disfarçados de brincadeiras, como o ato de correndo vir e pular na barriga da mãe. 

 

Uma conhecida psicanalista de crianças nos relatou em comunicação 
pessoal o caso de um garotinho, seu cliente, que de repente começou a 
querer vasculhar todas as suas gavetas e a sistematizar brincadeiras com 
filhotes de bichinhos. Ela pergunta então à mãe se está grávida e esta, 
surpresa, diz que está com a menstruação atrasada, que não sabe se está 
grávida ou não, e que não disse nada nem ao marido. Duas ou três 
semanas depois, a mãe traz a notícia de que a gravidez fora clinicamente 
confirmada (FIORI, 1981, p. 15).  

 

Já o futuro pai da criança, pode ter sonhos como ser demitido de um emprego 

e contratado em outro, isso demonstra que de certa forma o marido já está 

“engravidando psicologicamente” junto com a mulher. Os sonhos poderão revelar 

muitas coisas, como o seu próprio complexo de Édipo vivido e talvez uma regressão 

a um momento quando precisou competir com um terceiro. Nesse momento poderão 

aflorar o temor do ódio e da destrutividade do filho, bem como suas angústias não 

resolvidas durante a fase edipiana (FIORI, 1981). Dessa forma é possível perceber 

que não apenas a mãe é afetada psicologicamente durante essa fase, mas toda a 

família. Uma gestação traz consigo muitas questões psicológicas. 

Freud suspeitava acerca da existência de algum elemento psíquico anterior 

ao nascimento, embora não tenha abordado diretamente a relação mãe e bebê na 

vida intrauterina. Porém, fez comentários que deixou surgir uma lacuna, a qual não 
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foi explorada por ele, mas que abriu interesse para outros autores, na “Interpretação 

dos Sonhos”. Freud (1972) faz referência pela primeira vez à existência de fantasias 

relacionadas com a vida intrauterina e com o nascimento. Não diretamente, Freud 

falou em “Inibições, sintomas e ansiedade”, Freud (1976, p. 162) afirma que “há 

muito mais continuidade entre a vida intra-uterina e a primeira infância do que o 

impressionante ato do nascimento nos teria feito acreditar” (COSTA, REIS, 

MACHIAVELLI, 2007). 

 

OS PRIMEIROS 1000 DIAS DE VIDA DO BEBÊ- GRAVIDEZ EXTRAUTERINA 

 

Os primeiros mil dias da vida de um ser humano que iniciam com o 

nascimento e se estendem até o fim do segundo ano de vida (dois anos de idade). A 

valorização desse período iniciou no ano de 2008, logo após uma revista chamada 

The Lancet publicar uma série sobre desnutrição materna e infantil. Nessa série foi 

acentuada a necessidade de focar no período que inicia com a concepção e vai até 

o fim do segundo ano de vida da criança, ou sejam os primeiros mil dias de vida. 

Nestes, a boa nutrição e o crescimento saudável promovem benefícios que 

perduraram por toda a vida. Justamente por isso, essa série chamou a atenção para 

a necessidade de se priorizar programas de incentivo à nutrição. A partir da 

publicação dessa série, o conceito dos primeiros mil dias da vida do bebê tem sido 

conhecido e considerado importante (CUNHA; LEITE; ALMEIDA, 2015). 

Conforme Pantano (2018) os primeiros 1.000 dias de vida de um ser humano, 

compreendem desde o momento da concepção do indivíduo até os dois anos de 

idade da criança. Sendo assim, são 270 dias da gestação, mais 365 dias do primeiro 

ano de vida somados aos 365 dias do segundo ano. É considerado um importante 

momento para intervenções que garantam nutrição e desenvolvimento saudáveis, 

que certamente beneficiarão todo o ciclo de vida. Nesse momento as crianças 

devem receber alimentação adequada, ou seja, aleitamento materno exclusivo nos 

primeiros seis meses, adição de alimentos complementares adequados e 

continuação da amamentação até os dois anos. 

Como o bebê irá depender absolutamente de cuidados de um adulto, é 

fundamental que tenham um ambiente acolhedor necessário para desenvolver laços 

fortes com seus cuidadores e lançar as bases para um desenvolvimento pleno e 
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saudável (CUNHA; LEITE; ALMEIDA, 2015). Durante a vida intrauterina e durante os 

primeiros anos de vida, o contexto ambiental onde a criança está inserida tem 

grande influência no seu desenvolvimento neuropsicomotor (PANTANO, 2018), o 

que revela a importância dos cuidados que são indicados realizar nos primeiros 

1.000 dias da vida de um ser humano. 

O pediatra, junto com outros profissionais até mesmo juntamente com 

psicólogos, pode atuar na promoção de ações com ênfase no conceito dos primeiros 

mil dias que garantam a nutrição e o desenvolvimento saudáveis da criança. 

Focalizar ações nesse período poderão aumentar as chances de a criança ter uma 

vida saudável e produtiva no futuro, fortalecer famílias e comunidades (CUNHA; 

LEITE; ALMEIDA, 2015). O psicólogo pode atuar informando sobre a importância 

desse assunto para a área social, emocional e afetiva da vida de um ser humano. 

 

CONCLUSÃO  

 

A pesquisa realizada teve por objetivo apresentar os fatores biopsicossociais 

durante a gestação que influenciam o desenvolvimento humano e relacionar os 

aspectos físicos e psicológicos durante o período gestacional e como a Psicologia 

da Gestação pode auxiliar a comunidade, orientando, principalmente as mulheres 

gestantes e familiares da mesma, em como proceder nesse período 

compreendendo-o e vivenciando da melhor forma possível.   

Com a realização da pesquisa pôde-se perceber que para a família a questão 

da descoberta da gestação é basicamente um “choque”, que afeta toda a estrutura 

familiar, isso não significa que uma rejeição do novo membro que virá, mas essa 

possibilidade não está descartada. Porém, toda a vida da mulher e da família 

passará por uma transformação gigantesca. 

Com os dados analisados neste estudo, nota-se que o desenvolvimento do 

afeto entre a mãe e o bebê dependerá muito da personalidade da mulher, bem 

como, da sua visão de mundo. Além disso, concorda-se que o acolhimento dos 

familiares por essa mulher afetará, e muito, esse desenvolvimento afetivo.  

Outro ponto que foi possível perceber com esse estudo foi a influência na vida 

social tanto da futura mãe quanto do futuro pai, isso gera vários pontos que mexem 

com ambos, surgem medos, angústias e perguntas que exigem, acima de tudo, 
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paciência, dedicação e amor para vencer esses questionamentos e poder receber a 

futura vida da melhor forma possível. 

Observou-se que as mulheres são as mais envolvidas, consequentemente, 

com a gestação e no cuidado com o bebê. A presença da figura materna é mais 

influente, mas também é perceptível o papel dos demais familiares. Porém, no que 

se refere ao desenvolvimento afetivo do ser humano, é a relação com a mãe que 

mais influência e que poderá definir e muito na sua vida futura e nos seus futuros 

relacionamentos.  

Ficou evidenciado que uma gestação traz consigo muitas questões 

psicológicas enraizadas, não apenas para a gestante, mas para toda a família, e que 

o suporte desta pode ajudar o desenvolvimento saudável da nova vida. Além disso, 

sugere-se que especialmente o casal que irá receber a nova vida faça um 

acompanhamento psicoterápico para que possam lidar com as questões que 

surgirem. 
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ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS UTILIZADAS NOS CENTROS DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL DE CIDADES DA REGIÃO DO PLANALTO NORTE 

CATARINENSE 

 

Milena Carvalho Santos7 
Fabiana Kalyne Ludka8 

 

RESUMO 

O Planalto Norte de Santa Catarina possui 7 (sete) cidades que possuem Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS), dentre eles foram escolhidas 3 (três) para realização 
deste estudo, que tem como finalidade identificar as estratégias terapêuticas 
aplicadas nos pacientes inseridos ativamente nos grupos e oficinas terapêuticas. Os 
resultados permitem categorizar e sugerir novas intervenções com base na literatura 
existente. A pesquisa se faz necessária devido a possibilidade de identificar as 
potencialidades e limitações das estratégias utilizadas pelos profissionais, bem como 
trabalhar o desenvolvimento de novas habilidades que promovam a reinserção 
social. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da UnC (CEP-UnC) sob 
número de protocolo CAAE 39249620.0.0000.0117. Inicialmente fez-se o 
levantamento da demanda de atendimento psicológico, bem como o mapeamento 
das psicopatologias dos pacientes ativos nos grupos e oficinas terapêuticas em 2020 
através da análise de prontuários. Para determinar as estratégias terapêuticas 
utilizadas, realizou-se entrevista com os profissionais psicólogos. Fez-se a 
identificação do fluxograma de atendimento aos pacientes através de visita in loco. 
Os resultados foram compilados e apresentados na forma de tabelas e gráficos. Os 
resultados desta pesquisa demonstram que existem particularidades com relação ao 
fluxograma de atendimentos aos pacientes dos CAPS. Com relação aos números de 
pacientes tem-se que, 77 pacientes estão ativos em Canoinhas, 57 em Três Barras 
e 98 em Papanduva. Três Barras foi a única cidade que apresentou prevalência do 
gênero feminino entre os atendidos. Já sobre a faixa etária, houve prevalência de 
pacientes adultos nas três cidades estudadas. A prevalência de psicopatologias foi 
peculiar para cada cidade estudada, sendo que em Canoinhas houve prevalência de 
Esquizofrenia, em Três Barras de Transtorno Depressivo, e em Papanduva de 
Psicopatologias Associadas. Observou-se que as abordagens psicológicas utilizadas 
apresentam semelhança entre elas. Vale ressaltar que as estratégias terapêuticas 
utilizadas são realizadas de acordo com a realidade de cada CAPS, podendo ser 
individualizada ou em grupo. Sugere-se que estratégias como: oficinas de expressão 
verbal, atividades de suporte social e oficinas culturais a serem implementadas 
permitindo ao paciente optar por oficinais com as quais possuem mais afinidade.  
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ABSTRACT 

The Planalto Norte of Santa Catarina has 7 (seven) cities that have Psychosocial 
Care Centers (CAPS), among them were chosen 3 (three) to carry out this study, 
which aims to identify the psychological strategies applied to the patients actively 
inserted in the groups and therapeutic workshops. The results allow to categorize 
and suggest new interventions based on the existing literature. The research is 
necessary due to the possibility of identifying the potentialities and limitations of the 
strategies used by psychologists, as well as working on the development of new 
skills that promote social reintegration. This study was approved by the Ethics 
Committee of UnC (CEP-UnC) under protocol number CAAE 39249620.0.0000.0117. 
Initially, the demand for psychological care was surveyed, as well as the mapping of 
the psychopathologies of active patients in therapeutic groups and workshops in 
2020, through the analysis of medical records. To determine the psychological 
strategies used, an interview was conducted with the psychologists. The patient care 
flowchart was identified through an on-site visit. The results were compiled and 
presented as tables and graphs. The results of this research demonstrate that there 
are particularities in relation to the flowchart of care to CAPS patients. Regarding the 
number of patients, 77 patients are active in Canoinhas, 57 in Tres Barras and 98 in 
Papanduva. Tres Barras was the only city that had a prevalence of female gender 
among those treated. As for the age of the group, there was a prevalence of adult 
patients in the three cities studied. The prevalence of psychopathologies was 
peculiar for each city studied, in Canoinhas there was a prevalence of Schizophrenia, 
in Tres Barras of Depressive disorder, and in Papanduva there was a prevalence of 
Associated Psycopatologies. It was observed that the psychological approaches 
used show similarity between them. It is worth mentioning that the therapeutic 
strategies used are carried out according to the reality of each CAPS and can be 
individualized or in groups. It is suggested that strategies such as: verbal expression, 
workshops, social support activities and cultural workshops to be implemented 
allowing the patient to choose workshops with which they have more affinity. 

 

Keywords: Mental Health. Therapeutic Strategies. PCC. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) estão cada vez mais inseridos 

dentro das políticas públicas em Saúde Mental, de forma a substituir o modelo 

hospitalocêntrico. Tem o propósito de acolher, proporcionar cuidados e assumir o 

papel de elo entre comunidade e paciente mental. Nestes estabelecimentos, além do 

tratamento medicamentoso de patologias, outros métodos são empregados visando 

a integralidade e a corresponsabilidade pela própria saúde, através de terapias 

complementares como a psicoterapia de grupo, oficinas, artesanato, geração de 

renda, reinserção na sociedade e a terapias grupais (BRASIL, 2003; ROCHA, 2005).  
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Os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) prestam atendimento à 

pacientes com transtornos mentais persistentes e severos, trabalhando de acordo 

com o número de população territorial. O CAPS é um serviço de saúde comunitário 

que oferece atendimento diário, em regime de tratamento intensivo 

(acompanhamento diário), semi-intensivo (acompanhamento frequente) e não 

intensivo (frequência menor de atendimento), de acordo com a gravidade do quadro 

clínico (MANGUALDE, 2013).  

Segundo a Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002 do Ministério da 

Saúde, a equipe técnica mínima para atuação no CAPS I, para o atendimento de 20 

(vinte) pacientes por turno, tendo como limite máximo 30 (trinta) pacientes/dia, em 

regime de atendimento intensivo, será composta por: 01 (um) médico com formação 

em saúde mental; 01 (um) enfermeiro;  03 (três) profissionais de nível superior entre 

as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente social, terapeuta 

ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico. 04 

(quatro) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 

administrativo, técnico educacional e artesão.  

As atividades no CAPS são realizadas por equipe multiprofissional, 

prioritariamente em espaços coletivos (grupos, assembleias de usuários, reuniões 

diárias de equipe), de forma articulada com os outros pontos de atenção da rede de 

saúde e das demais redes. O cuidado é desenvolvido por intermédio de Projeto 

Terapêutico Singular, envolvendo a equipe, o usuário e sua família (BRASIL, 2013). 

De acordo com parâmetros populacionais, capacidade de atendimento e o 

perfil da clientela assistida, os CAPS são divididos em CAPS I (municípios ou 

regiões de saúde com população acima de quinze mil habitantes), CAPS II 

(municípios ou regiões de saúde com população acima de setenta mil habitantes), 

CAPS III (municípios ou regiões de saúde com população acima de cento e 

cinquenta mil habitantes, atendendo 24 horas/dia, incluindo feriados e finais de 

semana), CAPS AD (referência para o atendimento de usuários com transtornos 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas, indicado para municípios ou regiões 

de saúde com população acima de setenta mil habitantes), CAPS AD III (municípios 

ou regiões de saúde com população acima de cento e cinquenta mil habitantes, 

atendendo 24 horas/dia) e CAPS i (referência para o atendimento a crianças e 
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adolescentes, indicado para municípios ou regiões com população acima de setenta 

mil habitantes) (BRASIL, 2013). 

Cada usuário de CAPS deve ter um projeto terapêutico individual, isto é, um 

conjunto de atendimentos que respeite a sua particularidade, que personalize o 

atendimento de cada pessoa na unidade e fora dela, assim como propor atividades 

durante a permanência diária no serviço, com base nas suas necessidades 

(BRASIL, 2004). 

Desse modo o CAPS torna-se imprescindível, pois a prestação de serviços de 

saúde mental e acompanhamento social, proporciona o desenvolvimento da 

autonomia e da cidadania dos usuários, reintegrando-os à vida social e a 

convivência familiar.  

As atividades terapêuticas que o CAPS pode oferecer são: psicoterapia 

individual ou em grupo, oficinas terapêuticas, atividades comunitárias, atividades 

artísticas, orientação e acompanhamento do uso de medicação, atendimento 

domiciliar e aos familiares.   

Segundo Silva (2010), os serviços terapêuticos disponíveis nos CAPS 

também incluem: atendimento em grupo; atendimento para a família; atividades 

comunitárias; assembleias ou reuniões de organização do serviço. Os CAPS 

oferecem várias atividades a seus usuários, dentre esses encontram-se as oficinas 

terapêuticas. De um modo geral, conforme Cesero (2018), as oficinas terapêuticas 

podem ser: oficinais expressivas; oficinas geradoras de renda e oficinas de 

alfabetização. 

Os psicólogos são os profissionais responsáveis por um conjunto significativo 

de atividades desenvolvidas no CAPS, como: acolhimento, discussão de casos em 

equipe, psicoterapias, atendimento à crises, elaboração de planos individuais de 

cuidado, grupos e oficinas, atividades dirigidas diretamente à reinserção social ou de 

experiências inovadoras, também apresentam-se estratégias de aproximação do 

serviço aos usuários em regiões rurais, experiências de atividades em contato direto 

com a comunidade, oficinas com utilização de diferentes recursos (música, leitura e 

escrita, cuidados com corpo e beleza, informática), programas de geração de 

trabalho e economia solidária, dentre outros (MASSANARO, 2013). 

A Psicologia pode ser conceituada como uma ciência que estuda o 

comportamento humano através de inúmeras ferramentas, técnicas e outros 
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instrumentos, que contribuem no cenário do CAPS visando promover a inserção 

social das pessoas com transtornos mentais e garantindo os direitos de cidadania 

desses pacientes.  

Esta pesquisa se faz necessária devido a possibilidade de identificar as 

estratégias terapêuticas utilizadas pelos profissionais que atuam no cenário do 

CAPS, bem como trabalhar o desenvolvimento de novas habilidades que promovam 

a reinserção social. 

Atualmente o Estado de Santa Catarina conta com 295 (duzentos e noventa e 

cinco) municípios, destes 44 (quarenta e quatro) municípios possuem os Centros de 

Atenção Psicossociais I.  

O Planalto Norte Catarinense possui 07 (sete) municípios que possuem 

CAPS, dentre eles foram escolhidas 3 cidades para realizar esta pesquisa visando 

identificar as estratégias terapêuticas utilizadas por psicólogos desses centros a fim 

de categorizar e sugerir novas intervenções já existentes na literatura.  

Neste contexto, o presente trabalho tem o objetivo de identificar as estratégias 

utilizadas pelos profissionais da Psicologia nos CAPS de 3 cidades do Planalto Norte 

Catarinense. Para atingir tal objetivo, inicialmente foi realizado o levantamento da 

demanda de atendimento psicológico dos pacientes ativos nos grupos e oficinas 

terapêuticas em 2020; fez-se o mapeamento das psicopatologias atendidas pelos 

CAPS; identificou-se o fluxograma de atendimento do paciente e foram sugeridas 

novas estratégias já existentes na literatura. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

TIPO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo bibliográfico, qualitativo, de 

campo e documental (BOCCATO, 2006; TOZONI-REIS, 2010). 

 

QUESTÕES ÉTICAS  

 

Este trabalho teve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

do Contestado (CEPUnC) sob número de CAAE 39249620.0.0000.0117. O CEPUnC 
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está regulamentado pela resolução UnC-CONSUN 17/2012 sendo responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas que 

envolvem seres humanos, estabelecido nas diversas diretrizes éticas internacionais.  

 

COLETA DE DADOS  

 

Para a realização da pesquisa foram escolhidas 3 cidades do Planalto Norte 

Catarinense: Canoinhas, Três Barras e Papanduva, devido a facilidade de 

locomoção até o local e pela proximidade com os profissionais da Psicologia em 

duas das instituições estudadas.  

Foram incluídos nesta pesquisa os usuários dos CAPS que estão inseridos e 

ativos no cadastro de cada unidade no ano de 2020 nas 3 cidades; os profissionais 

da Psicologia que atuam neste cenário; e uma entrevista que foi aplicada a fim de 

conhecer as particularidades de cada instituição. O fluxograma de atendimento de 

cada CAPS foi avaliado através de visita in loco.  

Para a coleta de dados da pesquisa de campo foi realizada uma entrevista 

com os profissionais da Psicologia em cada CAPS das 3 cidades estudadas, a fim 

de conhecer o modo de atuação de cada profissional neste cenário, quais as 

abordagens utilizadas por cada profissional, tempo de atuação, quais as demandas 

atendidas, quais atividades oferecidas por cada CAPS e quais estratégias e 

instrumentos psicológicos que são utilizados. 

Foi realizada também a pesquisa nos prontuários dos pacientes ativos nos 

grupos e oficinas terapêuticas no ano de 2020, a fim de mapear as psicopatologias, 

a idade e o gênero de cada paciente. A coleta foi realizada pela pessoa responsável 

pela pesquisa, através de uma autorização da prefeitura de cada município. Foi 

identificado o número do CID apresentado nos prontuários dos pacientes, onde foi 

possível identificar quais transtornos eram presentes.  

 

ANÁLISE DE DADOS 

 

Para melhor compreensão, os dados obtidos foram compilados e agrupados 

em forma de tabelas e gráficos. Os gráficos foram construídos a partir do software 

Graph Pad Prism 6 ®.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Inicialmente foi realizada a descrição do fluxograma de atendimentos dos 

CAPS das três cidades pesquisadas. Canoinhas é um município do Planalto Norte 

Catarinense, que segundo dados do IBGE possui 52.765 mil habitantes, população 

no último censo. Possui uma unidade de CAPS que oferece atendimentos 

semanalmente às pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, 

alcoolismo e outras drogas.  

Os tipos de atendimentos realizados nos CAPS de Canoinhas, Três Barras e 

Papanduva são: intensivo, onde os pacientes necessitam de acompanhamento 

diário; semi-intensivo, onde os pacientes não precisam de acompanhamento 

frequente; e o não intensivo, quando o paciente não precisa de suporte contínuo da 

equipe para viver em seu território e realizar suas atividades, podendo ser atendido 

até três dias no mês. A Figura 1 apresenta o fluxograma de atendimento do CAPS 

de Canoinhas. 

 

Figura 1 – Fluxograma de Atendimentos - CAPS Canoinhas 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Como mostra a Figura 1, o paciente é encaminhado ao CAPS pela rede SUS 

do município ou chega de forma espontânea. Ao adentrar no CAPS, o paciente 

passa por uma triagem com o profissional da Psicologia. Em seguida, é realizada a 

marcação de consultas psicológica e médica, posteriormente ocorre a avaliação da 

necessidade de mais acompanhamentos médicos e psicológicos e encaminhado o 

paciente somente para consultas ou para inserção nos grupos terapêuticos.   

Avaliação da necessidade de consultas médias e psicológicas; encaminhamento do paciente 
para somente consultas ou para inserção nos grupos terapêuticos

Marcação de consulta psicológica e com o médico

Triagem com profissional da Psicologia

CAPS

Encaminhamento
Rede SUS Demanda espontânea
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Já Três Barras, a segunda cidade pesquisada, possuem 18.843 mil habitantes 

(IBGE/2013) e uma unidade de CAPS, onde são realizados atendimentos 

semanalmente às pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, 

alcoolismo e outras drogas. O CAPS de Três barras realiza atendimento intensivo, 

onde os pacientes necessitam de acompanhamento diário; semi-intensivo, onde os 

pacientes não precisam de acompanhamento frequente e o não intensivo, quando o 

paciente não precisa de suporte contínuo da equipe para viver em seu território e 

realizar suas atividades, podendo ser atendido até três dias no mês. O fluxograma 

de atendimento de Três Barras se difere do fluxograma de Canoinhas, como mostra 

a Figura 2.  

Vale ressaltar que não existe uma padronização ou normas para a 

determinação do fluxograma de atendimento, cada cidade pode adequar o 

fluxograma de acordo com a realidade e demanda. 

 

Figura 2 – Fluxograma de Atendimentos CAPS - Três Barras 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

A Figura 2 apresenta o fluxograma de atendimento do CAPS de Três Barras, 

com os procedimentos realizados quando o paciente chega até o local. 

Primeiramente o paciente é encaminhado pela rede SUS do município ou de forma 

espontânea, chega até o CAPS e passa por acolhimento realizado pela assistência 

social. Em seguida, o paciente passa por uma pré-consulta com a enfermagem, e 

consulta médica. O médico é o profissional que define a necessidade do 

atendimento psicológico.  

Decisão médica para atendimento psicológico ou para oficinas e grupos

Consulta médica

Pré-consulta com a Enfermagem

Acolhimento pela Assistência Social

CAPS

Encaminhamento
Rede SUS Demanda espontânea
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Já com relação á Papanduva, terceira cidade pesquisada, com 18.013 mil 

habitantes (Censo IBGE/2010), possui uma unidade de CAPS. Realiza atendimentos 

semanalmente às pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, 

alcoolismo e outras drogas, assim como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Fluxograma de Atendimento CAPS – Papanduva 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

A Figura 3 mostra o fluxograma de atendimento do CAPS de Papanduva 

explica os procedimentos que são feitos quando o paciente chega até o local. O 

paciente é encaminhado pela rede SUS do município ou chega de forma 

espontânea. Em seguida, é realizada triagem com um profissional da Psicologia, 

posteriormente avalia-se a necessidade de consulta médica e/ou o atendimento com 

a assistência social. 

Estes dados demonstram que cada CAPS das cidades três cidades 

estudadas tem uma forma diferente de acolhimento para as pessoas que chegam 

até o local, não tem um padrão estabelecido da forma como acolher, acredita-se que 

é devido à falta de literatura especializada que padronize estes atendimentos, as 

particularidades de cada cidade, os profissionais que estão disponíveis e até mesmo 

a demanda.   

Um estudo realizado em Porto Alegre, por Roso (2017), diz que o acolhimento 

trata-se de uma atividade de ‘recepção’, ‘triagem’ ou ‘acolhimento inicial’, quando é 

realizado por profissionais de nível básico ou técnico (principalmente, técnicos de 

enfermagem, agentes comunitários de saúde e profissionais de nível administrativo 

e serviços gerais), e de um ‘procedimento técnico-especializado’, quando realizado 

Se necessário é solicitado a Assitência Social

Avaliado a necessidade de consulta médica

Triagem com profissional da Psicologia

CAPS

Encaminhamento
Rede SUS Demanda espontânea
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por profissionais de nível superior (médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes 

sociais, terapeutas ocupacionais, entre outros). 

O Psicólogo é o protagonista nos atendimentos que chegam até o CAPS, pois 

ele é um profissional especializado para atender as diversas demandas que chegam 

até os centros.  

 

CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES INSERIDOS EM GRUPOS E OFICINAS 

NOS CAPS 

 

Com relação aos números de pacientes inseridos em grupos e oficinas de 

cada CAPS, o Gráfico 1 apresenta o número de paciente e o gênero:  

 

Gráfico 1 – Porcentagens de atendimentos ativos e gêneros. 

  
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

O Gráfico 1 mostra que no CAPS de Canoinhas, 77 pacientes estão ativos em 

grupos e oficinais, sendo que destes 54,5% dos pacientes atendidos são do gênero 

masculino e 45,5% do gênero feminino, já no CAPS de Três Barras 57 pacientes 

estão inseridos nos grupos e oficinas, sendo que destes 61,4% dos pacientes 

atendidos são do gênero feminino e 38,6% são do gênero masculino.  

Já no CAPS de Papanduva 98 pacientes também estão inseridos em grupos 

e oficinas, sendo que destes nota-se que 60,2% dos pacientes são do gênero 

masculino e 39,8% do gênero feminino. Dessa forma, percebe-se que enquanto em 
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Canoinhas e em Papanduva a grande maioria dos usuários de serviços dos grupos 

do CAPS é formado por homens, em Três Barras houve prevalência do gênero 

feminino.   

Em um estudo realizado por Coimbra et. al. (2019), em 40 CAPS do tipo I, II e 

III, distribuídos nos Estados do Sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul), a amostra do estudo compreendeu 842 mulheres (67,8%) e 400 homens 

(32,2%), sendo que a faixa etária mais prevalente foi aquela cujos indivíduos 

possuíam de 41 a 50 anos (40,3% e 49,3%, respectivamente).  

Outro estudo realizado por Werner et. al. (2017), teve o objetivo de relacionar 

gênero e saúde mental, observou-se que de 311 pacientes assistidos pelo serviço 

pesquisado, 130 são homens e 181 mulheres.  

Sendo assim, pode-se perceber que as demandas atendidas nos CAPS das 

cidades estudadas são diferentes, assim como os estudos comparados. No CAPS 

de Canoinhas e Papanduva a prevalência é do gênero masculino e em Três Barras 

prevalece o gênero feminino. Tais diferenças podem estar relacionadas ao acesso 

ou ainda a forma de acolhimento. A faixa etária dos usuários dos CAPS que estão 

inseridos nos atendimentos de grupos e oficinas está apresentada no gráfico 2. 

 

Gráfico 1 – Idade dos pacientes inseridos nos grupos e oficinas 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

O Gráfico 2 mostra que em Canoinhas 89,4% dos pacientes são adultos, 

enquanto só 10,6% são idosos, enquanto não há relato de pacientes jovens. Em 

Três Barras 91,2% são adultos e 8,8% são idosos e nenhum registro de pacientes 
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jovens foi encontrado. Já em Papanduva 6,1% são jovens, 72,4% são adultos e 21% 

são idosos.  

Pode-se perceber que nas cidades estudadas os pacientes adultos são os 

encontrados em maior porcentagem. Em contrapartida, Canoinhas e Três Barras 

não possuem relatos de pacientes jovens. Em Papanduva, uma pequena 

porcentagem de jovens está presente. Vale ressaltar que os idosos aparecem em 

todas as cidades estudadas, mas acabam sendo minoria.  

O predomínio da população adulta assemelha-se ao estudo realizado por 

Caetano et. al. (2020), que demonstrou predomínio de pacientes do sexo feminino 

(70%), com idade entre 40 a 59 anos. Dessa forma, a prevalência da população 

adulta atendida nos CAPS, pode ter relação direta com a procura por atendimentos, 

ou seja, acredita-se que os adultos procuram mais por atendimentos do que os 

jovens e idosos.  

 

APRESENTAÇÃO DAS PSICOPATOLOGIAS IDENTIFICADAS 

 

O Gráfico 3 apresenta as psicopatologias que foram identificadas nos 

pacientes inseridos nos grupos e oficinas do CAPS de Canoinhas, sendo as 

identificadas: Transtorno Bipolar, Transtorno Depressivo, Esquizofrenia, Transtorno 

Psicótico Agudo, Transtornos Mentais e Comportamentais devido ao uso de Álcool, 

Transtornos Mentais e Comportamentais devido ao uso de Drogas, Retardo Mental e 

Transtornos Associados, quando o paciente apresenta dois ou mais transtornos. 
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Gráfico 3 – Psicopatologias Identificadas no CAPS - Canoinhas 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Diversos estudos epidemiológicos apontam que milhões de pessoas sofrem 

de algum tipo de doença mental no mundo e este número vem aumentando 

progressivamente principalmente em países em desenvolvimento.  

Para Tadokoro (2012), os Transtornos Mentais Comuns (TMC) tem referência 

a situação de saúde da população com indivíduos onde apresentam diagnósticos de 

depressão e/ou ansiedade segundo as classificações DSM-IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders – Fourth Edition). E a classificação CID-10 

(Classificação Internacional de Doenças – 10ª Revisão), que apresentam sintomas 

comparáveis ou até piores do que quadros crônicos já bem estabelecidos. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que no Brasil 5,8% da 

população sofre de depressão, taxa acima da média global, que é de 4,4%. Isso 

significa que quase 12 milhões de brasileiros sofrem com a doença, colocando o 

país no topo do ranking no número de casos de depressão na América Latina 

(LABINAS, 2018). 

Sabe-se que a depressão ainda é a doença mais prevalente na população 

mundial, dado este, que não corrobora com os dados obtidos neste estudo, em que 

na cidade de Canoinhas, a Esquizofrenia é a doença que tem maior prevalência nos 

grupos e oficinas do CAPS.  

De acordo com o DSM-5 (APA, 2014), a Esquizofrenia caracteriza-se por 

sintomas como delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento 
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desorganizado ou catatónico e sintomas negativos, tais como embotamento afetivo, 

alogia ou avolição sendo que, pelo menos dois destes sintomas devem estar 

presentes durante um mês, devendo excluir-se perturbações de humor ou 

esquizoafetivas, bem como perturbações relacionadas com substâncias ou estados 

físicos gerais. 

Nota-se também a alta porcentagem para os Transtornos Associados, 

situação em que os pacientes apresentam diagnóstico de mais de uma 

psicopatologia, o que acaba tornando mais complexo o tratamento. As 

psicopatologias presentes nos pacientes que frequentam os grupos e oficina do 

CAPS da cidade de Três Barras, estão apresentadas no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Psicopatologias Identificadas no CAPS - Três Barras 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Como mostra o Gráfico 4, as psicopatologias identificadas, são: Transtorno de 

Humor Afetivo, Transtorno Depressivo, Transtorno Esquizoafetivo, Esquizofrenia, 

Transtorno Ansioso, Transtorno Mental e Comportamental pelo uso de Álcool, 

Transtorno Mental e Comportamental pelo uso de Drogas, Retardo mental e 

Transtornos Associados, quando o paciente apresenta dois ou mais transtornos. 

Como discutido anteriormente, a Depressão é a doença mais prevalente na 

população, ou seja, é esperado o grande número de pacientes com Transtorno 
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Depressivo. Sabe-se que os transtornos mentais atingem cerca de 350 milhões de 

pessoas, sendo o mais incidente o transtorno depressivo com 40,5% da 

porcentagem geral (BARROS, 2017). 

O Transtorno Mental e Comportamental devido ao uso de Álcool, também 

aparece em uma porcentagem bastante significativa. Tadokoro (2012) ressalta que a 

droga mais comum no Brasil é o álcool e constitui o maior problema de saúde 

pública.  

Um terço dos alcoolistas apresenta um quadro significativo de ansiedade, e 

50 a 67% dos alcoolistas e 80% dos dependentes de outras drogas possuem 

sintomas semelhantes ao transtorno do pânico, aos transtornos fóbicos ou ao 

transtorno de ansiedade generalizada (BITTENCOURT; OLIVEIRA, 2005; 

EDWARDS; MARSHALL; COOKS, 1999). 

Estima-se que de 23 a 70% dos pacientes dependentes de álcool e outras 

substâncias sofram de transtornos ansiosos ou depressivos, comorbidades mais 

comuns associadas a esses pacientes (ALVES et. al., 2004; MONTEIRO, 1997).  

Os Transtornos Associados estão presentes em alta porcentagem. Sabe-se 

que pacientes alcoolistas apresentam também outros transtornos relacionados a 

ansiedade, depressão, transtorno do pânico, entre outros. O que faz com que o 

tratamento, se torne mais complexo. No gráfico 5, estão compiladas as 

psicopatologias identificadas na terceira cidade estudada. 

 

Gráfico 5 – Psicopatologias Identificadas no CAPS - Papanduva 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  
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As psicopatologias identificadas foram: Transtorno Bipolar, Transtorno 

Depressivo de Conduta, Esquizofrenia, Transtorno Esquizoatípico, Transtorno 

Ansioso, Transtorno Mental e Comportamental pelo uso de Álcool, Transtorno 

Mental e Comportamental pelo uso de Drogas, Transtorno de Preferência Sexual, 

Transtorno de Personalidade e Transtornos Associados, onde o paciente apresenta 

dois ou mais transtornos.  

Percebe-se que, os Transtornos Associados se destacam através da grande 

porcentagem. Nota-se também a presença de transtornos que as outras cidades 

estudadas não apresentavam, como Transtorno Depressivo de Conduta, Transtorno 

de Preferência Sexual e Transtorno Esquizotípico, os outros transtornos também 

estão presentes nas duas cidades, sendo abordados os mais prevalentes.  

O Transtorno Depressivo está em alta em relação ao número de 

porcentagem, sendo esperado, pois como já discutido, a Depressão é a doença 

mais prevalente entre a população. O Transtorno Afetivo Bipolar e a Esquizofrenia 

aparecem também com uma porcentagem significativa.  

Segundo Kapczinski, Frey e Zannatto (2004) o Transtorno Afetivo Bipolar 

(TAB), é uma doença crônica que afeta cerca de 1,6% da população e representa 

uma das principais causas de incapacitação no mundo, ainda levando em 

consideração à dificuldade que se tem para diagnosticar em decorrência da 

semelhança de sintomatologia com outras doenças, já que alguns sintomas acabam 

se enquadrando com os de outras patologias. O TAB é muito presente dentre as 

Psicopatologias Associadas mencionadas nas outras duas cidades estudadas, pois 

além de algum transtorno mais severo, apresentam Transtorno Afetivo Bipolar e 

Ansiedade, por exemplo.  

Com Psicoparelação às psicopatologias Associadas, nota-se uma 

porcentagem bastante alta na cidade de Papanduva, visto que, 35,71% dos 

pacientes apresentam duas ou mais psicopatologias em seu diagnóstico. Este 

número traz a reflexão de que a grande parte dos pacientes que estão inseridos em 

grupos e oficinas terapêuticas não apresentam somente uma psicopatologia, e sim, 

dependendo da gravidade do diagnóstico, o paciente pode apresentar até quatro 

tipos de transtornos diferentes, o qual foi o caso de um paciente do CAPS de 

Papanduva.  
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IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA QUE ATUAM NOS 

CAPS  

 

O Quadro 1 apresenta a identificação dos Profissionais da Psicologia que 

atuam no cenário do CAPS, das cidades de Canoinhas, Três Barras e Papanduva:  

 

Quadro 1 – Classificação dos profissionais Psicólogos conforme a entrevista. 
IDENTIFICAÇÃO DAS 

PSICÓLOGAS CANOINHAS TRÊS BARRAS PAPANDUVA 

Tempo de atuação no 
CAPS 1 ano 11 anos 8 anos 

Abordagem utilizadas 
pelos Profissionais 

Com foco em Psicologia 
Cognitivo 

Comportamental 

Com foco em Psicanálise 
e Terapia Cognitivo 

Comportamental 

Com foco em 
Psicanálise 

Acolhimento Escuta, plano terapêutico 
para cada paciente. Escuta, reforço. 

Plano terapêutico 
singular para cada 
paciente, escuta. 

Instrumentos 

Instrumentos da 
abordagem de Terapia 

Cognitivo 
Comportamental, técnicas 

e testes. 

Instrumentos da 
abordagem de Terapia 

Cognitivo 
Comportamental, técnicas 

e testes. 

Instrumentos da 
abordagem 

Psicanalítica, técnicas e 
testes. 

Estratégias Terapêuticas 

Atendimento Individual e 
em Grupos; Oficinas 
geradoras de renda; 

Grupo de Prevenção á 
recaída (álcool e drogas); 
Grupo de mulheres com 
palestras; Artesanato, 

costura e pintura; 
Alfabetização; 
Marcenaria. 

Atendimento Individual e 
em Grupos; Artesanato; 
Jardinagem; Auto-ajuda; 
Atividade Física; Oficinas 

geradoras de renda; 
Capoterapia; Marcenaria; 
Clube de mães; Passeios. 

 

Atendimento Individual 
e em Grupos; 

Artesanato; Horta; 
Terapia Ocupacional;  

Costura; Oficinas 
geradoras de renda; 

Atividade Física; Grupo 
para alcoolista;  

Reabilitação Cognitiva e 
Neuropsicológica;  

Meditação;  Música. 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

O Quadro 1 apresenta as identificações dos profissionais da Psicologia que 

atuam nos CAPS. A identificação baseou-se em o tempo de atuação, abordagens 

utilizadas, as estratégias e os instrumentos.  

Pode-se perceber que o tempo de atuação dos profissionais varia entre as 

três cidades, as abordagens utilizadas pelos profissionais da Psicologia são 

semelhantes, sendo que no CAPS de Canoinhas a abordagem utilizada nos 

atendimentos psicológicos é a Psicologia Cognitivo Comportamental. Em Três 

Barras, o foco é em Psicanálise e também em Psicologia Cognitivo Comportamental, 

já em Papanduva é somente em Psicanálise.  

Os acolhimentos feitos variam entre escuta, acolhimento, plano terapêutico e 

reforço nas três cidades. Os instrumentos que os profissionais utilizam são de 

acordo com cada abordagem, sendo eles, técnicas e testes. E como estratégias 
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terapêuticas, ou seja, as atividades realizadas com os pacientes nos CAPS, as 3 

cidades estudadas oferecem algumas atividades padrão, como artesanato, costura e 

jardinagem. Pode-se notar somente o CAPS de Papanduva oferece atividade de 

reabilitação domiciliar neuropsicológica, enquanto as 2 outras cidades não oferecem 

este serviço, o que pode ser devido as demandas atendidas ou até mesmo algumas 

limitações da instituição.  

Os CAPS oferecem diversos tipos de atividades terapêuticas, por exemplo: 

psicoterapia individual ou em grupo, oficinas terapêuticas, atividades comunitárias, 

atividades artísticas, orientação e acompanhamento do uso de medicação, 

atendimento domiciliar e aos familiares (BRASIL, 2004).  

Nieweglowski et. al. (2014) ressaltam que a maioria dos psicólogos entra no 

campo de saúde voltada ao modelo clínico tradicional que foi historicamente 

privilegiado na graduação, sem que haja uma contextualização, revisão ou 

mudanças nas suas formas tradicionais de atuar. Há necessidade que os modelos 

teóricos, que embasam a atuação nesse contexto, sejam flexíveis as mudanças 

voltadas para a discussão desse novo contexto desafiador, chamado de saúde 

coletiva.  

Já em um estudo realizado por Crusoé (2017), sobre a atuação dos/as 

psicólogos/as em CAPS no Nordeste, os profissionais da Psicologia que atuam nos 

CAPS, utilizam como referenciais teóricos a Psicanálise, a Fenomenologia, a 

Terapia Cognitivo Comportamental e a introdução de referências da 

Neuropsicologia. 

De acordo com Brigagão et al. (2009), não há consenso sobre as teorias e os 

conceitos utilizados e em muitas discussões as diferentes abordagens aparecem 

combinadas como uma estratégia para responder às diferentes demandas dos 

CAPS.  

A atuação técnica em Psicologia é orientada por uma grande gama de 

possibilidades teóricas e metodológicas oriundas principalmente da clínica. Foram 

citadas as seguintes: atividades expressivas; bioenergética; psicanálise; psicoterapia 

breve; dinâmica de grupo; terapia cognitivo comportamental; abordagem centrada na 

pessoa; Gestalt-terapia; teoria sistêmica; São diversas as abordagens da psicologia 

que dão sustentação metodológica à atuação dos/as psicólogos/as nos CAPS, 
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sendo destacadas as seguintes: psicanálise, Gestalt-terapia, abordagem centrada 

na pessoa, abordagem cognitivo-comportamental e teoria de grupo operativo.  

Sendo assim, pode-se perceber que cada profissional da Psicologia, pode se 

sentir livre para atuar nos Centros de Atenção Psicossocial com a abordagem que 

escolheu após a formação, podendo se especializar em outra abordagem para 

melhorar a qualidade dos atendimentos.   

 

SUGESTÕES DE ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS  

 

O Quadro 2 apresenta algumas sugestões de estratégias ainda não aplicadas 

pelos CAPS participantes deste estudo, com base na literatura específica.  

 

Quadro 2 – Sugestões de estratégias terapêuticas 
SUGESTÕES PARA 

CANOINHAS 
SUGESTÕES PARA 

TRÊS BARRAS 
SUGESTÕES PARA 

PAPANDUVA 

Terapia Ocupacional; 
Oficinas de expressão verbal 

(poesias, contos, leitura e redação 
de textos, de peças teatrais e de 

letras de músicas); 
Expressão musical (atividades 

musicais); 
Assembleias com os usuários; 

Atividades de suporte social: 
projetos de inserção no trabalho, 

articulação com os serviços 
residenciais terapêuticos, 

atividades de lazer, 
encaminhamentos para a entrada 
na rede de ensino, para obtenção 

de documentos e apoio para o 
exercício de direitos civis através 
da formação de associações de 

usuários e/ou familiares. 

Oficinas culturais: atividades 
constantes que procuram despertar no 

usuário um maior interesse pelos 
espaços de cultura (monumentos, 

prédios históricos, saraus musicais, 
festas anuais etc.) de seu bairro ou 

cidade, promovendo maior integração 
de usuários e familiares com seu lugar 

de moradia. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  
 

Na cidade de Canoinhas, a psicopatologia mais prevalente nos pacientes que 

estão incluídos nos grupos e oficinas terapêuticas, com um número bastante 

expressivo é a Esquizofrenia.  A ideia de atividades propostas por um Terapeuta 

Ocupacional, como atividades de culinária, por exemplo, pode proporcionar 

vivências e experiências a cerca de um maio desenvolvimento da autonomia do 

paciente.  

Reconhecida e regulamentada pelo Decreto Lei nº 938/69 e pelas resoluções 

COFFITO nº 08/1978, 10/1978, 81/1987, o terapeuta ocupacional atua no 

diagnóstico do desempenho ocupacional nas áreas das atividades instrumentais de 

vida diária, trabalho e atividades produtivas, lazer ou diversão e nos componentes 

de desempenho sensório-motor, integração cognitiva e componentes cognitivos, 
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habilidades psicossociais e componentes psicológicos, por meio da utilização de 

métodos e técnicas terapêuticas ocupacionais (ABRATO, 2012).  

Nas Oficinas de expressão verbal, podem ser propostas a realização de 

poesias, contos, leitura e redação de textos, peças teatrais e letras de músicas. 

Estas podem ser adaptadas de acordo com as necessidades e particularidades de 

cada paciente. Além disso, sugere-se a realização de assembleias com os usuários, 

a fim de dar o feedback sobre as atividades realizadas.  

Em Três Barras, houve prevalência de Transtornos Depressivos. Sugere-se, 

atividades de suporte social: projetos de inserção no trabalho, articulação com os 

serviços residenciais terapêuticos, atividades de lazer, encaminhamentos para a 

entrada na rede de ensino, para obtenção de documentos e apoio para o exercício 

de direitos civis através da formação de associações de usuários e/ou familiares 

(BRASIL, 2004).  

Já em Papanduva, terceira e última cidade estudada, existe uma prevalência 

de Psicopatologias Associadas. Transtorno Depressivo, Esquizofrenia e Transtorno 

Bipolar também aparecem em grande porcentagem. Deste modo, diante das 

diversas estratégias já aplicadas nesse CAPS, para o tratamento destas 

psicopatologias que mais prevalecem, sugere-se a inserção de algumas atividades 

já relatadas na literatura, como: oficinas culturais: atividades constantes que 

procuram despertar no usuário um maior interesse pelos espaços de cultura 

(monumentos, prédios históricos, saraus musicais, festas anuais entre outros) de 

seu bairro ou cidade, promovendo maior integração de usuários e familiares com 

seu lugar de moradia, visando maior inserção social e proporcionando experiências 

e vivências para estes pacientes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com este estudo, foi possível identificar as estratégias terapêuticas utilizadas 

por profissionais que atuam no cenário do CAPS de 3 cidade do Planalto Norte 

Catarinense.  Os dados coletados durante a realização do estudo, demonstram que 

cada cidade possui uma forma diferente de acolhimento para as pessoas que 

chegam até o CAPS, com base nas demandas, profissionais ou particularidades do 

município. 
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Em Canoinhas há pacientes diagnosticados com uma série de transtornos, 

como bipolaridade, depressão, transtorno psicótico agudo, transtornos devido uso de 

drogas e/ou álcool, transtornos associados, retardo mental e esquizofrenia. No 

CAPS de Três Barras além dos transtornos citados anteriores, observou-se 

pacientes com transtornos de humor afetivo. Nesse município, observou-se uma alta 

porcentagem de problemas associados com o álcool entre os pacientes. 

Foi possível perceber que somente no CAPS de Papanduva foram 

encontrados registros de pacientes com transtorno depressivo de conduta, 

transtorno de preferência sexual e transtorno esquizotípico. Porém em todas as 

cidades estudadas é notável a alta porcentagem de pacientes com transtorno 

depressivo, assim como de transtorno afetivo bipolar e esquizofrenia. 

Em relação a procura do atendimento, notou-se que Canoinhas e Papanduva 

tem maior parte dos pacientes do gênero masculino, enquanto Três Barras atende 

mais mulheres. A maioria dos pacientes são adultos com baixa porcentagem de 

idosos, porém apenas em Papanduva foram encontrados registros de pacientes 

jovens. 

Os CAPS das 3 cidades estudadas utilizam abordagens semelhantes para o 

tratamento dos pacientes, de acordo com o estado clínico de cada um. Em 

Canoinhas a abordagem dos atendimentos psicológicos é a Psicologia Cognitivo 

Comportamental, em Três Barras, o foco é em Psicanálise e também em Psicologia 

Cognitivo Comportamental, já em Papanduva é somente em Psicanálise. Como 

estratégias terapêuticas, são oferecidas algumas atividades padrão, como 

artesanato, costura e jardinagem, porém somente o CAPS de Papanduva oferece 

reabilitação domiciliar neuropsicológica. 

Para concluir, as atividades sugeridas para os grupos e oficinas terapêuticas 

variam de acordo com a abordagem em cada município. Para Canoinhas sugeriu-se 

a terapia ocupacional, oficinas de expressão verbal, expressão musical e 

assembleias com os usuários. Para o CAPS de Três Barras, foram sugeridas 

atividades de suporte social, projetos de inserção no trabalho, articulação com os 

serviços residenciais terapêuticos, atividades de lazer e encaminhamentos para a 

entrada na rede de ensino. Para o CAPS de Papanduva, foram sugeridas atividades 

como oficinas culturais, a fim de despertar no usuário um maior interesse pelos 

espaços de cultura. 
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Sugere-se que novos estudos sejam realizados a fim de identificar qual 

estratégia psicológica é mais eficaz para cada psicopatologia.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRATO - Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais. Disponível em: 
<http://www.abrato.com.br/>. Acesso em: 07 dez. 2020.  

ALVES, H.; KESSLER, F.; RATTO, L. R. C. Comorbidade: uso de álcool e outros 
transtornos psiquiátricos. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 26 (supl. 1), S51-
S53, 2004. 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-5- Manual de diagnóstico e 
estatística das perturbações mentais. 5. ed. Lisboa: Climepsi Editores, 2014. 

BARROS, M. B. Depressão e comportamento de saúde em adultos brasileiros: PNS. 
2013. Rev. de saúde pública, Brasília, v. 51, n. 1, p. 1-10, 2017. 

BITTENCOURT, S. M.; OLIVEIRA, M. S. Estudo de relações entre fobia social e uso 
do álcool. Revista Brasileira de Terapias cognitivas, v. 1, n. 2, p. 135-144. 2005. 

BOCCATO, V. R. C. Metodologia da pesquisa bibliográfica na área odontológica e o 
artigo científico como forma de comunicação. Rev. Odontol. Univ. Cidade São 
Paulo, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 265-274, 2006. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde mental no SUS: os centros de atenção 
psicossocial. Brasilia, DF. 2004. Disponível em: 
<http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.pdf>. Acesso em 07 dez. 
2020. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002. 2002. 
Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/ 
2002/prt0336_19_02_2002.html>. Acesso em: 12 dez. 2020. 

BRASIL. Portaria n. 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção 
Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas 
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Republicada em 21 de maio de 2013. Disponível 
em: <http://www.conass.org.br/conassinforma/anexo_3088__rep_maio_2013.pdf>. 
Acesso em: 18 nov. 2020. 

BRIGAGÃO, Jacqueline Isaac Machado; NASCIMENTO, Vanda Lúcia Vitoriano.; 
BICHARA, Tatiana Alves Cordaro.; SPINK, Peter Kevin. Práticas Profissionais dos 
(as) Psicólogos(as) nos Centros de Atenção Psicossocial. Conselho Federal de 
Psicologia. Brasília, 2009. Disponível em: <www.twiki.ufba.br/twiki/pub/Cetad 
Observa/Outros/Livro_CAPS_Psicologo.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2020. 



 

92 
A investigação científica da psicologia na UnC Campus Canoinhas (ISBN: 978-65-88712-17-7) 

CAETANO, Cristiana Ropelatto; LUZ, Heloisa Helena Venturi. Perfil dos usuários 
do centro de atenção psicossocial (CAPS) de Rio do Sul/SC. 2015. Disponível 
em: <http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/Cristiana-
Ropelatto-Caetano.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2020. 

CESERO, Ana Flávia. CAPS Reinserção. 2018. Disponível em: 
<https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/22360/4/CapsReinsercao.pdf>. 
Acesso em: 23 set. 2020. 

COIMBRA, V. C. C.; KANTORSKI, L. P.; JARDIM, V. M. R.; TREICHEL, C. A. S.; 
ANDRADE, A. P. M.; SILVA, M. S. S. J. Gênero como marcador das relações de 
cuidado informal em saúde mental. Cad. Saúde Colet., 2019, Rio de Janeiro. 
Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/cadsc/v27n1/1414-462X-cadsc-1414-
462X201900010071.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2020. 

CRUSOÉ, Ane Cibele Vilela Umburanas. A atuação dos/as psicólogos/as em 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): uma análise de relatos de experiências 
no Nordeste. 2017. Disponível em: 
<http://www7.bahiana.edu.br/jspui/bitstream/bahiana/831/1/Atua%C3%A7%C3%A3o
%20dos%20Psicologos%20nos%20CAPS%20-
%20Regi%C3%A3o%20Nordeste%20-%20Ane%20Cibele%20Cruso%C3%A9.pdf>. 
Acesso em: 27 nov. 2020. 

EDWARDS, G.; MARSHALL, J.; COOK, C. O tratamento do alcoolismo. Porto 
Alegre: Artmed, 1999. 

KAPCZINSKI, Flávio.; FREY, Benício Noronha.; ZANNATTO, Vanessa. 
Fisiopatologia do transtorno afetivo bipolar: o que mudou nos últimos 10 anos. 
Revista Brasileira Psiquiátrica. p. 17-21. 2004. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbp/v26s3/22334.pdf>. Acesso em: 02 dez. 2020. 

LABINAS, Luis Guilherme de Oliveira. Depressão e ansiedade: quando os 
problemas se associam. 2018. Disponível em: <https://www.minhavida.com.br/bem-
estar/materias/33960-depressao-e-ansiedade-quando-os-problemas-se-associam>. 
Acesso em: 05 dez. 2020. 

MANGUALDE, Alice Ananias dos Santos, et. al. Perfil epidemiológico dos pacientes 
atendidos em um Centro de Atenção Psicossocial. Mental, v. 10, n. 19, 2013. 
Disponível em: <pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-
44272012000200006>. Acesso em: 18 nov. 2020. 

MASSANARO, Heloiza Helena Mendonça Almeida; QUEIROZ, Isabela Saraiva de; 
SILVA, Marcus Vinicius de Oliveira; GEMINEZ; Maria Aparecida, STAMATO; Maria 
Izabel Calil; DIAS, Rafael Mendonça. Documento de referências técnicas para a 
atuação de psicólogas (os) em políticas públicas de álcool e outras drogas. 
CREPOP; Brasília, 2013.  

MONTEIRO, M. G. Comorbidade entre dependência de álcool e depressão: Uma 
visão geral. Informação Psiquiátrica, v. 4, n. 13, p. 143-145, 1997. 



 

93 
A investigação científica da psicologia na UnC Campus Canoinhas (ISBN: 978-65-88712-17-7) 

NIEWEGLOWSKI, Viviane Hultmann.; SCHNEIDER, Daniela Ribeiro.; CERUTTI, 
Mônica Girardi.; MARTINS, Marina Teixeira. A atuação do psicólogo no Centro de 
Atenção Psicossocial voltado para álcool e outras drogas (CAPSAD): os 
desafios da construção de uma clínica ampliada. 2014. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/extensio/article/view/1807-
0221.2014v11n17p101>. Acesso em: 02 dez. 2020 

ROCHA, Ruth Mylius. O enfermeiro na equipe interdisciplinar do Centro de Atenção 
Psicossocial e as possibilidades de cuidar. Texto contexto – enfermagem, 
Florianópolis, v. 14, n. 3, p. 350-357, set. 2005. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
07072005000300005 >. Acesso em: 09 dez. 2020. 

ROSO, Adriane.; ROMANINI, Moises.; GUARESCHI, Pedrinho Arcides. O conceito 
de acolhimento em ato: reflexões a partir dos encontros com usuários e 
profissionais da rede. 2017. Disponível em: 
<https://www.scielosp.org/pdf/sdeb/2017.v41n113/486-499>. Acesso em: 27 nov. 
2020. 

SILVA, Ana Maria Pedrosa da. A Importância do CAPS na Consolidação do Novo 
Modelo de Saúde Mental Brasileiro. 2010. Disponível em: 
<https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/30701/1/252.pdf>. Acesso em: 23 jun. 
2020. 

TADOKORO, Daize Carvalho. Transtornos mentais na atenção primária: uma 
reflexão sobre a necessidade de organizar e acolher a demanda dos usuários 
do SUS. Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/ 
imagem/3398.pdf>. Acesso em 16 nov. 2020. 

TOZONI REIS, M, D, C. Metodologia da pesquisa. Curitiba: IESDE Brasil, 2010. 

WERNER, Rosilea.; CARNEIRO, Ana Carolyne.; MURMEL, Jordana Gabriela. 
Relações de gênero e saúde mental: a marginalização da mulher com transtorno 
mental. 2017. Disponível em: <http://www.direitoshumanos2017.abrasme.org.br/ 
resources/anais/8/1489545418_ARQUIVO_Artigoabrasme.pdf>. Acesso em: 02 dez. 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
A investigação científica da psicologia na UnC Campus Canoinhas (ISBN: 978-65-88712-17-7) 

SEGREDO SAGRADO, ESPIRITUALIDADE E TRANSCENDÊNCIA DENTRO DO 

PROCESSO PSICOTERAPÊUTICO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA 

LITERATURA 

 

Thainá Kucarz9 
Daniel Costa Vianna Mucciolo10 

 

RESUMO 

O objetivo da presente revisão bibliográfica foi analisar o que vem sendo produzido 
na área da psicologia sobre a espiritualidade. As informações que foram coletadas 
nas bases de dados SCIELO, PEPSIC e Catálogo de Teses e Dissertações CAPES 
apresentam os aspectos psicológicos existentes na espiritualidade, a espiritualidade 
na formação acadêmica em Psicologia, a influência da espiritualidade no processo 
psicoterapêutico e a abordagem psicológica que mais se aproximou do sentido da 
espiritualidade utlizado neste artigo. Foi possível identificar alguns aspectos 
psicológicos expressos na espiritualidade e devido ao impacto destes no decorrer do 
processo psicoterapêutico, notou-se a necessidade de um olhar mais ampliado da 
Psicologia para esse assunto e recomenda-se novas investigações acerca do tema, 
principalmente no campo da Psicologia Analítica que apresentou escassez em 
publicações específicas. Assim, conclui-se que os aspectos psicológicos na 
espiritualidade devem ser alvo da atenção dos psicólogos com objetivo de promover 
um cuidado integral ao ser humano. 
 
Palavras-Chave: Espiritualidade. Psicologia. Psicoterapia. Psicologia Analítica.  

 

ABSTRACT 

The purpose of this bibliographic review was to analyze what has been produced in 
the area of psychology on spirituality. The information that was collected in the 
databases SCIELO, PEPSIC and CAPES Thesis and Dissertations Catalog, presents 
the psychological aspects existing in spirituality, the spirituality in the academic 
formation in Psychology, the influence of spirituality in the psychotherapeutic process 
and the psychological approach that most approached the sense of spirituality used 
in this article. It was possible to identify some psychological aspects expressed in 
spirituality and due to their impact in the course of the psychotherapeutic process, 
there was a need for a broader view of Psychology for this subject and further 
research on the subject is recommended, especially in the field of Psychology 
Analytics that showed scarcity in specific publications. Thus, it is concluded that the 
psychological aspects in spirituality should be the target of the attention of 
psychologists in order to promote comprehensive care for human beings. 

 
Keywords: Spirituality. Psychology. Psychotherapy. Analytical Psychology 
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INTRODUÇÃO 

 

Iniciar a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso, é como uma 

viagem que começa através de um pequeno passo cauteloso, um passo que reflete 

a ansiedade de se desvendar caminhos desconhecidos, onde se faz necessário 

enfrentar a inquietude da alma e a angústia latente de não saber exatamente como 

fazer para compreender o que se propõe. A trajetória percorrida dentro da 

graduação de Psicologia teve como fruto a escolha deste tema, a partir dela surgiu o 

interesse de compreender profundamente o envolvimento da psicologia com a 

espiritualidade, e principalmente no processo psicoterapêutico. 

Afinal, é impossível negar a presença do sagrado, do religioso e da própria 

espiritualidade na vida humana, e muitos autores sugerem que ela faz parte da 

constituição psicológica, e sendo assim, faz parte dos contextos dos atendimentos 

clínicos da Psicologia (HENNING-GERONASSO; MORÉ, 2015). Facilmente, pode-

se perceber que apesar do avanço tecnológico e material, possibilitado pelas 

ciências, os sujeitos que compõe a sociedade ainda vivem numa situação de 

desamparo e não se pode negar a presença da ansiedade e do vazio existencial nos 

indivíduos. Como resposta a essa sensação de vazio, é possível constatar uma forte 

tendência para a busca de valores encontrados na espiritualidade (OLIVEIRA; 

JUNGES, 2012). E através dessa tendência é possível perceber um crescente, 

porém lento interesse acadêmico por pesquisar essas questões devido, 

principalmente, aos seus benefícios para o bem-estar e a qualidade de vida das 

pessoas. Embora esse campo de estudos que envolve a espiritualidade seja 

bastante promissor, é ao mesmo tempo para a ciência psicológica controverso e 

desafiador (MOREIRA; ALMEIDA, 2007 apud OLIVEIRA; JUNGES, 2012). 

Além disso, é importante destacar aqui que ao se mencionar a palavra 

espiritualidade, logo vem à mente o conceito de religiosidade, afinal ambos 

compartilham de um mesmo princípio, de que há uma ordem de realidade para além 

da condição humana. Porém, a religiosidade se diferencia pelos inúmeros rituais e 

dogmas que a constituem. A espiritualidade, por sua vez, faz parte das religiões, 

mas a religião não necessariamente pertence à espiritualidade. Isso porque uma 

pessoa que cultiva a espiritualidade pode não pertencer a nenhuma tradição 

religiosa. É necessário, entretanto, compreender que há várias concepções de 
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espiritualidade, dependendo da cosmovisão a partir da qual as pessoas operam 

(PIERRE, 2017). 

As religiões são compreendidas como instituições detentoras de crenças, 

possuem cerimônias e rituais próprios. Existem muitas religiões, como exemplo 

podemos citar o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, entre outros. Cada qual 

possui sua própria igreja, templo, mesquita ou seja qual for o nome utilizado para 

designar o local onde pessoas com o mesmo conjunto de crenças se reúnem para 

realizar seus rituais/cerimônias específicos. Porém, a palavra religião vem do latim 

“religare” e significa religar, literalmente religar-se com Deus ou com o sagrado, fato 

que a aproxima da espiritualidade em si. 

De acordo com Gomes (2014 apud OLIVEIRA; JUNGES, 2012) a 

espiritualidade é uma dimensão peculiar que pode ser encontrada em todo ser 

humano e o impulsiona na busca do sagrado, da experiência transcendente, na 

tentativa de dar sentido e resposta aos aspectos fundamentais da vida. Ela é uma 

condição própria do ser humano. É a base que coloca as pessoas frente as suas 

questões mais profundas, como o sentido da vida. 

Partindo desse ponto, se percebe à relevância da espiritualidade para a 

integralidade da saúde, e com isso a Organização Mundial de Saúde (OMS) incluiu, 

no ano de 1988, a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde, 

referindo-a àquelas questões de significado e sentido da vida e não a restringindo a 

nenhum tipo específico de crença ou prática religiosa (OLIVEIRA; JUNGES, 2012). 

No caminho que se segue essa pesquisa, o conceito de espiritualidade está ligado 

ao autoconhecimento, explicando assim o termo “Segredo Sagrado”, que se 

encontra no título deste artigo, se referindo, dessa forma, ao segredo como o 

autoconhecimento, pois antes de nos autoconhecermos somos um segredo para nós 

mesmo e sagrado se relaciona com o espiritual que se mescla com esse processo. 

Sendo assim, o trabalho proposto tem por objetivo compreender a contribuição da 

experiência do sagrado, do espiritual para a Psicologia, principalmente dentro do 

processo psicoterapêutico. Portanto, parte do pressuposto, de que a vivência 

espiritual faz parte da Psicologia. 

Assim, através da pesquisa realizada, chegou-se a uma abordagem 

psicológica específica que seguiu mais profundamente na compreensão do tema 

proposto. A essa então foi fornecido maior atenção nesta pesquisa do que às 
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demais abordagens existentes na psicologia. Esta é a Psicologia Analítica. De 

acordo com Tavares (2005), o autor Carl Gustav Jung, precursor de tal abordagem, 

diz que em um dado momento da vida o indivíduo tem a possibilidade de perceber 

que existe “algo a mais”, algo que existe além das questões diárias. Descobrindo, 

assim, um profundo sentimento de que há um significado para sua própria vida, e 

geralmente, essa experiência pode provocar profundas transformações. A pessoa 

passa a sentir vontade de compreender seus processos internos. Percebe que na 

essência ela é muito mais do que pode ser visto e percebido, ela é “algo mais”. E, 

consequentemente, essa questão envolve o processo psicoterapêutico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

A etimologia da palavra Método vem da palavra grega méthodos, formada por 

duas palavras “metá” que significa “através”, mais “odós”, que significa “caminho”. 

Dessa forma, podemos dizer que Método é a forma que o pesquisador escolhe para 

percorrer através de um caminho ampliando o conhecimento sobre determinado 

fenômeno. São procedimentos intelectuais e técnicos adotados para atingir 

determinado conhecimento (ZANELLA, 2011). 

Assim, o caminho escolhido para que o presente estudo se desenvolvesse foi 

através de uma pesquisa qualitativa por meio de uma revisão bibliográfica 

sistemática com objetivo descritivo. Quanto à forma de abordar o assunto foi optado 

pela pesquisa qualitativa, que é uma abordagem interpretativa do mundo, trabalha 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(MINAYO, 2001). A pesquisa qualitativa confere importância fundamental aos 

significados transmitidos pelos dados coletados. Sendo assim, esse tipo de pesquisa 

visa a descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que se deseja 

compreender (AUGUSTO et al., 2013). 

Quanto aos procedimentos adotados na coleta de dados foi optado pela 

pesquisa bibliográfica, esta é elaborada a partir de materiais teóricos que já foram 

pesquisado e publicados, que são encontrados em livros, revistas cientificas, 

publicações de periódicos e artigos científicos, jornais, monografias, teses, 
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dissertações, materiais da internet. E a pesquisa bibliográfica tem como objetivo 

colocar o pesquisador em contato com o material já escrito sobre o assunto de seu 

interesse. Vale ressaltar, que em relação aos dados encontrados na internet, sempre 

deve ser verificada a confiabilidade e fidelidade das fontes consultadas. Sendo 

importante, também, nesse tipo de pesquisa, que o pesquisador observe as 

possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar (FREITAS; 

PRODANOV, 2013).  

Cook et al. (1997 apud CONFORTO; SILVA, 2011) destaca que a revisão 

bibliográfica pode ser narrativa ou sistemática. Para a realização desta pesquisa foi 

escolhido o segundo tipo, que é baseado na aplicação de métodos com maior rigor 

científico, podendo alcançar melhores resultados e reduzir erros e o viés do 

pesquisador responsável pela investigação. A revisão sistemática é reconhecida por 

ser metódica, transparente e ser replicável. 

A Revisão Bibliográfica Sistemática é um instrumento utlizado para mapear 

trabalhos publicados no tema escolhido para que o pesquisador seja capaz de 

elaborar uma síntese do conhecimento existente sobre o assunto. Através dela 

busca-se alcançar uma qualidade nas buscas e resultados da revisão bibliográfica, e 

assim, compreender o “estado da arte” do assunto pesquisado (BIOLCHINI et al., 

2007 apud CONFORTO; SILVA, 2011). 

Quanto aos objetivos, foi optado pelo método descritivo, no qual o 

pesquisador descreve e registra os fatos sem alterá-los. Visa descrever as 

características de determinado fenômeno. Esse tipo de pesquisa exige do 

pesquisador que observe, registre, analise e ordene os dados, mas sem nenhuma 

forma de manipulação. Pretende investigar e descobrir com que frequência ocorre 

tal fato, sua natureza, suas características, causas e relações com outros fatos 

(FREITAS; PRODANOV 2013). 

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico pertinente ao tema, 

buscando sistematicamente a informação disponível na literatura científica da área 

de Psicologia, recuperando, dessa forma as pesquisas realizadas no passado, no 

presente e sugerindo possíveis pesquisas futuras. Foram utilizados as bases de 

dados dos sites Catálogo de Teses e Dissertações CAPES, SCIELO e PEPSIC. O 

desenvolvimento desta etapa ocorreu entre os meses de setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2020.  
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Foram utilizadas as palavras chaves espiritualidade, psicologia, psicoterapia e 

psicologia analítica. Foram utilizados critérios de busca diferentes para os artigos 

científicos e das teses e dissertações. Como critérios de busca dos artigos científicos 

segui-se os seguintes indicadores: ano de publicação a partir de 2005 até 2019, a 

pertinência em relação ao tema, disponibilidade de acesso e as referências que 

versaram sobre a espiritualidade e a psicologia. Foram excluídos artigos em língua 

estrangeira. Já para a busca das teses e dissertações foram utilizados como 

critérios: ano de publicação de 2015 a 2017, pertinência em relação ao tema, 

disponibilidade de acesso e as referências que versaram sobre a espiritualidade e a 

psicologia. Não foram utilizados teses e dissertações em língua estrangeira. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao todo foram localizados 89 dissertações e teses e 77 artigos científicos. Os 

artigos, dissertações e teses foram filtrados pelas especificidades oferecidas pelo 

sistema de pesquisa das bases de dados, sendo selecionados apenas aqueles que 

entraram nos critérios de inclusão. A busca foi efetuada por meio do entrelaçamento 

dos descritores. Através do Gráfico 1 é possível observar a distribuição dos artigos 

encontrados em cada base de dados a partir das combinações das estratégias de 

busca dos descritores. 

 

Gráfico 1 – Artigos/Teses/Dissertações 

 
Fonte: Produzido pela autora. 

 

53%

28%

19%

CAPES SCIELO PEPSIC
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Deste levantamento de dados foi possível observar a existência de maior 

número de teses e dissertações existentes a partir da busca, neste a junção dos 

descritores parece ter ampliado demasiadamente o processo de busca que precisou 

ser filtrado por ano (2015 a 2018) e área de conhecimento (Psicologia). Os artigos 

foram encontrados em menor quantidade quando pesquisados com os descritores. 

Deste modo, foram encontrados artigos, teses e dissertações para uma posterior 

seleção de material a ser analisado. O que fica representado pela tabela 1. 

 

Tabela 1 – Número de publicações encontradas em cada base de dados por estratégia de busca. 

Descritores / tipo 
de busca 

CAPES PePsic Scielo 
Total 

selecionados 
para analíse 

Psicologia e 
espiritualidade 26 34 20 7 

Psicoterapia e 
espiritualidade 30 12 9 5 

Psicologia analítica 
e espiritualidade 33 0 2 2 

Fonte: Produzido pela autora. 
 

Do cruzamento dos descritores Psicologia e Espiritualidade, foram 

encontrados 26 teses e dissertações na base de dados CAPES, 54 artigos 

científicos, sendo 34 na base de dados PEPSIC e 20 na base de dados SCIELO, 

dos quais apenas 7 foram selecionados, por estarem de acordo com os critérios de 

pertinência ao tema. 

Também na Tabela 1, é apresentado de modo detalhado a quantidade dos 

artigos encontrados em cada base, que passaram pelos critérios de inclusão e 

exclusão, de modo que foi possível notar uma diminuição no levantamento, quando 

houve o entrelaçamento dos descritores Psicoterapia e Espiritualidade, alguns dados 

se repetiram da primeira pesquisa os quais foram contabilizados em apenas uma. 

Na base de dados CAPES foram encontrados 30 teses e dissertações dentre esses 

apenas 1 foi selecionado para análise, de acordo com a pertinência ao tema e 

critérios de seleção. Foram encontrados 12 artigos na base de dados PEPSIC onde 

não foi selecionado nenhum artigo para análise e foram encontrados 9 artigos na 

base de dados SCIELO, no qual 4 foram selecionados. Totalizando assim, para 

análise 4 artigos e 1 tese. 

Em relação a pesquisa dos descritores Psicologia Analítica e espiritualidade 

foram encontrados 33 teses e dissertações, das quais apenas 2 dissertações foram 
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selecionadas para analíse, levando em consideração os critérios estabelecidos. Na 

base de dados PEPSIC não foi encontrado nenhum. Foram encontrados, com esses 

descritores, 2 artigos científicos na base da dados SCIELO dos quais nenhum foi 

selecionado por não corresponderem aos critérios. 

Destes, além dos materiais que foram excluídos por não corresponderem aos 

critérios estabelecidos para a analíse, alguns que foram selecionados não se 

encontravam disponíveis online e era geograficamente inviável para a pesquisadora 

retirar na biblioteca de origem. Por fim, com a finalização do levantamento e início da 

catalogação, foram percebidos que dentre os artigos, teses e dissertações inclusos, 

cerca de 62% deles efetuaram alguma forma de pesquisa de campo com psicólogos, 

acadêmicos de psicologia ou pacientes/clientes, em contrapartida, os 38% restantes 

realizaram pesquisas bibliográficas, conforme apresentado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Porcentagem de pesquisas  

 
Fonte: Produzido pela autora. 

 

Com relação aos dados selecionados para a pesquisa, foi identificado que a 

maioria dos aspectos psicológicos na espiritualidade giram em torno de algumas 

situações específicas. Dentre elas estão o luto, traumas, saúde mental, sentido da 

vida, psicoterapia e na psicologia analítica. As produções cientifícas encontradas 

serão apresentadas de acordo com as temáticas com que foram aparecendo, optou-

se por essa forma pois foi visto que alguns temas se repetiam dentro do assunto. 

Além disso, serão apresentadas de acordo com os descritores com que foram 

pesquisadas. 

 

38%

62%

Pesquisas Bibliográficas Pesquisas de Campo
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PSICOLOGIA E ESPIRITUALIDADE 

 

Dos 7 artigos revisados, dois relacionavam-se a revisões bibliográficas e 

apresentaram resultados favoráveis à inclusão de temas espirituais na psicologia. 

Os outros 5 artigos analisados foram feitos pesquisas de campo em que dois 

apresentaram em seus resultados sobre a relação da formação acadêmica de 

psicólogos com a espiritualidade. Um relacionava espiritualidade e saúde mental 

apresentando resultados positivos, um relacionava a espiritualidade como forma de 

ressignificar situações traumáticas e um relacionava a espiritualidade como 

importante instrumento para encontrar sentido para a vida nos cuidados paliativos de 

pacientes com diagnóstico de câncer em estado grave. A seguir serão discutidos os 

modos e processos de integração da espiritualidade à Psicologia. 

O termo Psicologia, etimologicamente, vem de psiché (alma) mais o sufixo 

logos (estudo, razão), surgiu a partir de Rodolfo Goclenio no final do século XVI. 

Originalmente a Psicologia visava estudar e compreender o spiritus (espírito, que 

significa literalmente respiração). Lamentavelmente, os métodos científicos dos 

séculos passados favoreceram o distanciamento da Psicologia do estudo do “não-

palpável” (PERES; SIMAO; NASELLO, 2007). Mas, em essência, a Psicologia 

continua com o mesmo propósito. 

Afinal, a busca por unidade, por integração, pelo transcendental, pelo 

numinoso, pelo sagrado ou por qualquer outra forma de se designar espiritualidade é 

uma das principais marcas da história da cultura humana. Pode-se, até mesmo 

afirmar que todas as civilizações passadas e atuais, sobre as quais se dispõe de 

documentação confiável, apresentaram ou apresentam algum tipo de manifestação 

religiosa (SILVA; SIQUEIRA, 2009). Dessa forma, tendo como principal objeto de 

estudo o ser humano, a Psicologia não poderia se distanciar verdadeiramente da 

espiritualidade. 

De acordo com Cavalheiro e Falke (2014) durante muito tempo, estudos 

cienfíficos sobre espiritualidade se tornaram escassos na área da Psicologia. Porém, 

nas últimas décadas pode-se observar um aumento lento, mas significativo na 

produção científica sobre o tema. Ainda assim, conforme os autores, durante a 

formação acadêmica em Psicologia existe certa tendência para o afastamento dos 

profissionais da espiritualidade.  
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Oliveira e Junges (2012), também apontam para o fato da espiritualidade não 

encontrar um lugar de relevância na formação do psicólogo. Mas, ainda assim, 

existem pontos de estudo que aproximam a psicologia e a espiritualidade, um deles 

é a saúde mental. Ainda conforme os autores, é de suma importância que a 

espiritualidade da pessoa seja reconhecida e valorizada como um recurso que 

favorece a saúde mental. Os mesmos autores ainda afirmam que a psicopatologia 

pode estar relacionada com a religião, mas não com a experiência espiritual em si. 

Dessa forma, se faz importante principalmente para a psicologia distinguir as 

experiências espirituais que são positivas e que contribuem para a saúde mental, 

daquelas que não contribuem. 

Outro ponto que aproxima a Psicologia da espiritualidade é o enfrentamento 

de situações traumáticas e a necessidade que o ser humano em geral tem de 

recursos para conseguir lidar com as dores, adversidades, conflitos. De acordo com 

Almeida (2017), pode-se afirmar que a espiritualidade é considerada um recurso 

para que a resiliência se instale nas pessoas em processo de sofrimento. Porém, a 

autora não considera esta uma característica acabada e pronta, que resolverá todos 

os problemas de quem está passando por traumas.  

Embora, a espiritualidade, não seja considerada uma solução final para a 

autora citada acima, de acordo com Benites, Neme e Santos (2017), que 

comprovam em sua pesquisa com pacientes em estado de câncer no contexto de 

cuidados paliativos, em situações de extrema vulnerabilidade, para que se consiga 

sobreviver a dor e ao sofrimento cotidiano, é preciso ressignificar cada momento as 

experiências experimentadas, e a dimensão espiritual tem suprema importância para 

a realização disso. Salientam ainda que, a despeito da consciência da possibilidade 

iminente da morte e de sua condição de paciente em cuidados paliativos, o papel da 

dimensão espiritual na manutenção da esperança se torna bastante evidente.  

Para Costa (2008) não há como desconsiderar o aspecto benéfico que a 

espiritualidade vem demonstrando nas pesquisas. Por isso, o autor considera que os 

temas “bem-estar espiritual” e “qualidade de vida” devem ser valorizados e com isso 

pode-se passar a considerar as dimensões do ser humano, visando uma 

aproximação entre o transcendente e a ciência. A Psicologia é composta por 

diversas áreas de atuação e em todas elas pode-se dizer que há uma busca por 

uma qualidade de vida, da qual não se pode excluir o bem-estar espiritual. Porém, é 
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na psicologia clínica, dentro dos processos psicoterapêuticos onde a temática 

espiritualidade se torna mais profunda. 

 

PSICOTERAPIA E ESPIRITUALIDADE 

 

Dos 4 artigos e 1 tese que foram revisados, três relacionavam-se a pesquisas 

bibliográficas e dois a pesquisas de campo. Todos esses artigos apresentaram 

resultados favoráveis à inclusão de temas espirituais e religiosos no processo 

psicoterapêutico, descrevendo métodos e sugerindo benefícios para clientes, 

psicoterapeutas ou a relação psicoterapêutica. Dois deles ressaltaram a falta que faz 

essa temática na formação acadêmica em Psicologia. A seguir serão discutidos os 

modos e processos de integração da espiritualidade à clínica. 

Para Cunha (2017) no Brasil existe um contexto espiritual diversificado, o que 

acaba influenciando diversas áreas da vida humana. Então, não é incomum, no meio 

dessas influências, que a dimensão da espiritualidade surja no contexto 

psicoterapêutico. No entanto, a autora considera esse um tema que não é frequente 

na formação em Psicologia, sendo muitas vezes, um tabu. A autora ainda reforça 

que na atualidade já foi comprovado científicamente por várias pesquisas uma 

relação positiva entre espiritualidade e saúde tanto física quanto mental, o que 

desperta o interesse para os conhecimentos e competências que os psicólogos 

devem desenvolver para abordar tal assunto. 

Para Peres, Simao e Nasello (2007) as práticas espirituais são uma parte 

importante dos princípios utilizados para dar forma a julgamentos e ao 

processamento de informações. E o conhecimento e a valorização desses sistemas 

colaboram com a aderência do indivíduo à psicoterapia, além de promover melhores 

resultados. Contudo, os autores destacam que nem todas as abordagens 

pscológicas encontraram um ajuste desse tema em suas intervenções e os diversos 

conceitos sobre espiritualidade dificultam essa importante relação. 

Ainda conforme os mesmos autores, é necessário o reconhecimento da 

espiritualidade como componente essencial da personalidade e da saúde por parte 

dos profissionais da psicologia. Os autores afirmam que, é importante, esclarecer os 

conceitos de religiosidade e espiritualidade com os profissionais, incluir a 

espiritualidade como recurso de saúde na formação dos novos profissionais, adaptar 
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e validar escalas de espiritualidade/religiosidade à realidade brasileira e treinamento 

específico para a área clínica.  

Os autores consideram que tudo isso, visto ainda durante a formação 

acadêmica, além da compreensão dos processos saudáveis e nocivos do uso de 

práticas religiosas e espirituais contribuem para melhor qualidade de atendimento às 

necessidades dos clientes, diminuindo preconceito, informando e formando 

melhores profissionais. De maneira similar à exploração de toda a dimensão pessoal 

da experiência humana, a integração das dimensões espirituais e religiosas dos 

clientes em seus tratamentos requer profissionalismo ético, alta qualidade de 

conhecimento e habilidades para alinhar as informações coletadas sobre as crenças 

e valores à eficácia terapêutica. 

Para Cunha e Scorsolini-Comin (2019) os psicoterapêutas, mesmo 

percebendo a importância que a espiritualidade exerce em suas vidas e na dos 

pacientes/clientes, sentem-se inseguros e receosos em ferir alguma conduta ética. 

Isso, algumas vezes, leva a uma postura de imparcialidade sobre o assunto. Assim, 

os autores trazem a sugestão de que discussões e reflexões a respeito da 

espiritualidade devem estar presentes na graduação dos profissionais possibilitando 

a inserção natural do tema na prática clínica. 

Os mesmos autores consideram que o psicólogo também deve se posicionar 

sobre a sua própria espiritualidade, mas, acima de tudo deve manter uma postura 

ética, de respeito e acolhimento. Porém, os autores concluem que alguns 

psicoterapeutas relatam ter dificuldades ou desconhecimento de como proceder 

diante desse tema, por isso a importância de tratar a respeito desde a graduação.  

Henning-Geronasso e More (2015) através de uma pesquisa perceberam que 

existem não apenas estratégias psicoterapêuticas para lidar com a temática aqui em 

questão, mas existe a possibilidade de utilizar a própria espiritualidade dos 

clientes/pacientes como recurso para atingir objetivos ligados à promoção de saúde 

psicológica. Dentre as estratégias de trabalho considerando a presença de 

espiritualidade no ambiente psicoterapêutico, destaca-se a neutralidade do 

profissional ao respeitar as escolhas de quem o procura, sem influenciá-lo nisso. Ao 

mesmo tempo, apareceu a necessidade de buscar uma conscientização dos 

clientes/pacientes a respeito do uso que eles fazem disso em suas vidas, 
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flexibilizando as compreensões daqueles para os quais a crença religiosa/espiritual 

se constitui em um empecilho para o desenvolvimento pessoal.  

Neste sentido, se por um lado houve consenso de que o psicólogo deve 

manter a neutralidade para não interferir nas escolhas religiosas de seus clientes, 

por outro lado destacou-se que tal neutralidade fica adstrita às crenças religiosas em 

si, não ao uso que o cliente/paciente faz das mesmas. Sendo assim, trabalhar com a 

flexibilização de conduta ou posicionamento dos clientes/pacientes não se constitui 

em uma contradição à exigência da neutralidade profissional, haja vista que a 

mesma será mantida respeitando o direito de escolha do sujeito (HENNING-

GERONASSO; MORE, 2015). 

Conforme as mesmas autoras, esta área da existência humana é um 

importante recurso capaz de operar conscientizações e mudanças, uma vez que é 

algo conhecido e aceito, pode ser usado como um recurso para atingir objetivos 

psicoterapêuticos preeestabelecidos, não ferindo sistemas de crenças e valores 

anteriormente existentes. Os profissionais que o fazem vão em busca de preceitos 

religiosos apresentados pelos clientes/pacientes para fundamentar suas propostas 

terapêuticas, dando exemplos ou relevâncias para as questões que estiverem sendo 

trabalhadas (HENNING-GERONASSO; MORE, 2015). 

Isso pode ser feito através da utilização de metáforas e parábolas das 

crenças espirituais dos clientes/pacientes para se trabalhar com significados 

importantes no momento de vida da pessoa. Na sessão, ainda pode-se fazer alusão 

a trechos bíblicos buscando fundamentar argumentações do profissional com 

palavras e simbologias conhecidas e aceitas por quem está sendo atendido, desde 

que a escritura faça parte do dogma adotado pelo cliente/paciente (HENNING-

GERONASSO; MORE, 2015). 

Outro recurso trazido pelos profissionais foi a possibilidade de circular por 

assuntos ligados à religiosidade/espiritualidade do cliente/paciente, aprofundando 

seu autoconhecimento ao compreender o uso que ele faz da mesma, inclusive 

quanto à possibilidade de com isso surgirem ideias sobre utilizar-se dela na solução 

de seus problemas. Assim, fica explícita a opção de empregar aquilo que é dito pelo 

próprio cliente/paciente em seu discurso religioso como ponto de partida para 

intervenções terapêuticas, utilizando as crenças deles como apoio para ampliar 
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habilidades e aprendizagens ligadas às metas estabelecidas para o processo 

(HENNING-GERONASSO; MORE, 2015). 

Para Dias (2014) são muitos os aspectos que precisam ser levados em 

consideração quando se trata de integrar a espiritualidade à psicoterapia. Uma delas 

é que o psicólogo seja capaz de avaliar e compreender as maneiras pelas quais as 

expressões espirituais podem melhorar ou prejudicar o funcionamento psicológico, e 

outra é ser capaz de desenvolver habilidades para abordar a espiritualidade sem o 

envolvimento das próprias experiências espirituais ou preconceitos do profissional. 

Além disso, os psicoterapeutas devem saber que na verdade os sentimentos, 

pensamentos e experiências da "busca do sagrado" dos clientes são úteis como 

arquétipos e devem ser levados em conta. 

Considerando o conteúdo exposto nota-se que a espiritualidade pode ser 

inserida no processo psicoterapêutico. Porém, os profissionais da Psicologia utilizam 

de abordagens psicológicas que norteiam o seu trabalho, principalmente dentro da 

clínica onde se realizam as psicoterapias. Existem inúmeras teorias que sugerem 

formas de se abordar o paciente no tratamento psicológico, dentre elas a que mais 

se aproxima da ideia de espiritualidade tratada nessa pesquisa é chamada 

Psicologia Analítica. 

 

PSICOLOGIA ANALÍTICA E ESPIRITUALIDADE 

 

Das dissertações revisadas, uma foi realizada à partir de pesquisa 

bibliográfica e a outra através de pesquisa de campo. Ambas as dissertações 

apresentaram resultados favoráveis à relação da espiritualidade na Psicologia 

Analítica de Carl Gustav Jung, descrevendo a profundida da espiritualidade para o 

autor. A seguir serão discutidos os resultados obtidos. 

De acordo com Medeiros (2017), o psicólogo e psiquiatra suíço Carl Gustav 

Jung, precursor da Psicologia Analítica, desde muito cedo, teve como centro de sua 

atenção e o alvo de seus estudos a religião e a espiritualidade e boa parte de suas 

obras pode ser considerada uma tentativa de compreender o fenômeno religioso. 

Jung esclarece que o conceito de religião não é por ele entendido num sentido 

dogmático ou teológico, mas como experiência do divino, isto é, de uma dimensão 

transpessoal da existência. Para ele, a religião se caracteriza enquanto uma atitude 
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do espírito humano, marcada pelo encontro da subjetividade com o Self ou Si-

mesmo. 

De acordo com o autor, Jung em seus estudos das religiões, percebeu que o 

conjunto de crenças e rituais sagrados existentes representam que o contato com o 

religioso são uma busca pela espiritualidade. E essa busca está ligada a fatores 

inconscientes. E ainda conforme o autor, Jung vê a falta da religiosidade como um 

desequilíbrio do indivíduo, afinal, para Jung a experiência religiosa é expressão da 

própria existência. 

Além disso, o autor comenta que Jung observou em seus estudos, que havia 

algo considerado por ele como errado com a mentalidade humana, porque a 

humanidade não mais se importava com sua condição espiritual. E esse 

afastamento do ser humano em relação ao sagrado reflete diretamente no sentido 

existencial atribuído à vida e, como consequência, nas patologias mais comuns em 

nosso tempo. Sendo assim, de acordo com Medeiros (2017) para Jung, a psicologia 

analítica visa compreender a problemática religiosa e espiritual da humanidade. 

O mesmo autor apresenta uma história de Jung que justifica tal afirmação. 

Apresentando comentários de Jung contando que durante anos atendeu em 

consultório pessoas de quase todos os países do mundo, sendo assim, foram muitos 

os doentes que foram tratados por ele. Jung, de acordo com Medeiros (2017) definiu 

a maioria de seus pacientes como sendo, na maioria, da religião protestante, 

existindo uma minoria de judeus, e afirmou ter tratado apenas cinco ou seis católicos 

praticantes. De todos os pacientes de Jung que tinham ultrapassado o meio da vida 

(para Jung pessoas que tinham mais de trinta e cinco anos), não houve um só cujo 

problema mais profundo que não fosse relacionado a atitude religiosa e busca pelo 

sagrado.  

Através do método psicológico utilizado por Jung era possível chegar a uma 

visão profunda e surpreendente sobre estruturas internas do sujeito. Assim, pode-se 

dizer que Jung buscou revitalizar os ensinamentos religiosos que lentamente se 

deterioravam e formulou, em termos de psicologia, uma metodologia que pudesse 

englobar a relevância dessa questão (MEDEIROS, 2017). 

Ainda conforme o mesmo autor, Jung apresentava a necessidade de uma 

psicologia prática, ou seja, uma psicologia que demonstrasse sua capacidade de 

transformar os indivíduos que tocava, que fosse voltada e avaliada a partir de sua 
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eficácia no processo de individuação. Segundo Medeiros (2017) Jung definia a 

individuação como um processo que representava a condição teleológica a ser 

alcançada. Dessa forma, é um caminho a ser percorrido pelo ego em direção ao seu 

centro transpessoal o Self. Isto é, na direção de uma integração consciente com a 

divindade existente na psique humana. 

Para o mesmo autor, Jung afirmava que a Psicologia Analítica não excercia 

uma psicologia com ambições meramente acadêmicas, cujas explicações 

permanecessem apenas “letra morta”. Ainda de acordo com Medeiros (2017) o que 

Jung queria era uma Psicologia prática, verdadeira em seu exercício, ou seja, uma 

Psicologia que nos fornecesse explicações confirmadas por seus resultados. 

Corraza (2016), aponta que Jung, deixou claro em seu livro “Psicologia e 

Religião” que quando se refere a religião, não está se referindo a nenhuma 

instituição de fé nem nada do tipo e sim, ao que consideramos espiritualidade, que 

Jung chamou de experiência com o numinoso e a mudança de consciência que 

resulta dessa vivência. O psicólogo, ao estudar esse fenômeno, deve abter-se do 

credo religioso e se atentar para o problema do ser humano diante da 

espiritualidade. 

Para o autor, Jung define os termos espiritualidade e transcendência como 

movimentos que apontam para o aspecto teleológico da psiquê, a busca do ser 

humano por uma conexão com algo que o proporcione uma percepção ampliada da 

realidade. Concluindo ao que foi abordado no artigo, Jung denomina de numinoso, 

que seria um fenômeno psíquico espontâneo, não produzido pela consciência, que 

causa admiração e favorece uma conexão com algo que transcende os limites do se 

conhecia até o momento anterior ao fenômeno. 

 

CONCLUSÃO  

 

Esse trabalho teve como objetivo compreender a espiritualidade inserida na 

Psicologia, especialmente no processo psicoterapêutico, presente nas produções 

bibliográficas em periódicos científicos ou no portal de teses e dissertações da 

CAPES, nas áreas da Psicologia. Como resultado da pesquisa foi possível observar 

que existe uma escassa produção em torno da espiritualidade na área de Psicologia, 

sendo que quando é realizada, volta-se para condições e patologias específicas.  
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Ao longo da análise de 13 artigos e dissertações nacionais publicados nas 

bases de dados selecionadas e que atendiam aos critérios de inclusão da pesquisa, 

percebeu-se que os estudos revisados no presente artigo descreveram métodos, 

intervenções e definições de espiritualidade diferentes. Quase todos sugeriram que 

uma abertura ao tema pode trazer benefícios à clínica psicológica, enfatizando 

questões éticas e a importância da preparação dos psicoterapeutas. 

Foi percebido ainda que algumas abordagens teóricas facilitam a 

incorporação da dimensão espiritual. Neste artigo foi optado por descrever a que 

mais se relacionou com o sentido de espiritualidade estabelecido para a pesquisa e 

também a única que apresentou resultados que se encaixavam nos critérios de 

inclusão nas pesquisas nas bases de dados utilizadas. Um outro ponto estudado 

foram as contribuições positivas da espiritualidade para a ciência, para a profissão 

de psicólogo e para a sociedade, que demonstrou ser capaz de produzir melhores 

profissionais e auxiliar no desenvolvimento da humanidade.   

Um aspecto relevante advindo das pesquisas é a necessidade da preparação 

dos psicoterapeutas ainda durante a formação acadêmica, para que assim estejam 

preparados para lidar com o tema da espiritualidade. Muitos psicoterapeutas não 

sabem como compreender seus clientes quando estes trazem suas experiências 

espirituais, nem reconhecer o sagrado quando este se manifesta na relação 

psicoterapêutica. Esta questão também envolve a ética, pois psicoterapeutas não 

treinados podem prejudicar seus clientes quando não reconhecem a validade de 

suas vivências espirituais, assim como quando tentam impor seus valores aos 

mesmos.  

Concluindo, as pesquisas sobre o tema da espiritualidade em psicoterapia 

têm demonstrado resultados favoráveis à integração das mesmas. Esta pesquisa 

serve como incentivo para que pesquisadores desenvolvam trabalhos, 

especialmente na área da psicoterapia, onde ainda há uma acentuada escassez de 

produções. Há também uma escassez de trabalhos específicos de Psicologia 

Analítica e outras abordagens sobre espiritualidade e sua utilização na clínica. 

Sugerimos, portanto, que em futuros estudos desenvolvam-se pesquisas sobre 

espiritualidade e psicoterapia, incluindo, nas revisões bibliográficas, uma maior 

presença de livros. E também, sugere-se, que se desenvolvam pesquisas de campo 

a respeito da espiritualidade inserida na graduação de Psicologia, demonstrando sua 
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importância e benefícios de inserção na matriz curricular de forma que envolva todos 

os campos de atuação e abordagens psicológicas. 

Durante o ano (2020) que este artigo foi desenvolvido o mundo passou por 

uma pandemia causada por um vírus conhecido por Covid-19 que acarretou muitas 

mortes, entre outras dificuldades. Como visto nos dados coletados neste artigo, 

reconhecidamente, a espiritualidade é fonte de bem-estar e qualidade de vida para 

pessoas que vivenciam situações traumáticas. Sendo assim, fica também a 

sugestão de possíveis estudos sobre o assunto para que se encontrem meios 

possíveis de cuidar da espiritualidade em meio à pandemias, entre outras questões 

que podem ser levantadas.  
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O VÍNCULO MÃE-FILHO NO SISTEMA PRISIONAL FEMININO: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA 

 

Jéssica Ferreira da Silva11 
Daniel Costa Vianna Mucciolo12 

 

RESUMO 

Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sistemática nas 
bases de dados SciELO, PePsic e LILACS, sobre o vínculo entre mãe e filho. Foi 
aplicado um recorte temporal de 2014 à 2020 em relação ao ano de publicação dos 
artigos. Os resultados evidenciaram a coexistência de estudos que vincularam ideais 
associadas à importância do vínculo entre mãe e filho dentro do sistema prisional, 
seus desafios e suas limitações. Quando a mulher se torna mãe dentro do cárcere, 
acaba se deparando com inúmeros desafios e dificuldades, que podem atrapalhar 
no desenvolvimento da vinculação entre ela e seu filho. O sistema prisional não está 
preparado para receber mães e seus filhos, tanto na estrutura física quanto ao 
oferecimento de atendimentos. Por esse motivo, o presente estudo relata sobre 
como esse contexto afeta na relação entre mãe e filho. Por fim, espera-se que esse 
estudo possa contribuir para trazer mais visibilidade para o tema sobre a importância 
e os desafios do estabelecimento de vínculos do binômio mãe-filho, como também 
possibilitar contribuições para o desenvolvimento de políticas públicas e 
intervenções para favorecer as mulheres e as crianças que passam pela experiência 
do encarceramento. 
 
Palavras-Chave: Vínculos Afetivos. Maternidade. Prisão. Mulheres. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to carry out a systematic bibliographic review in the SciELO, 
PePsic and LILACS databases, on the bond between mother and child. A time frame 
from 2014 to 2020 was applied in relation to the year of publication of the articles. 
The results showed the coexistence of studies that linked ideals associated with the 
importance of the bond between mother and child within the prison system, its 
challenges and limitations. When the woman becomes a mother in prison, she ends 
up facing numerous challenges and difficulties, which can hinder the development of 
the bond between her and her son. The prison system is not prepared to receive 
mothers and their children, both in terms of physical structure and the provision of 
care. For this reason, the present study reports on how this context affects the 
relationship between mother and child. Finally, it is hoped that this study can 
contribute to bring more visibility to the topic on the importance and challenges of 
establishing bonds between the mother-child binomial, as well as enabling 
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contributions to the development of public policies and interventions to favor women 
and children who experience incarceration. 

 

Keywords: Affective Bonds. Maternity. Prison. Women. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEMININO 

 

As prisões femininas foram criadas a partir de antigas prisões masculinas, 

sem considerar as necessidades do sexo feminino. Durante muito tempo, a 

criminalidade feminina foi deixada de lado, por dar a entender que este tipo de 

acontecimento era predominante do gênero masculino, pois ocorria mais 

frequentemente. O sistema penitenciário foi criado para homens, sem levar em conta 

que as mulheres encarceradas são um grupo que exige mais atenção e cuidados 

específicos, até por apresentarem mais vulnerabilidade (QUEIROZ, 2019). 

 

A separação por gênero dos estabelecimentos destinados ao cumprimento 
de penas privativas de liberdade está prevista na Lei de Execução Penal e 
foi incorporada à Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de 
Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional como forma de 
visibilizar a situação de encarceramento de mulheres em estabelecimentos 
em que a arquitetura prisional e os serviços penais foram formulados para o 
público masculino e posteriormente adaptados para custódia de mulheres e 
são, assim, incapazes de observar as especificidades de espaços e 
serviços destinados às mulheres (BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
2018, p. 22). 

 

Esses espaços e serviços destinados às mulheres privadas de liberdade, que 

devem fazer parte dos estabelecimentos prisionais, são os atendimentos destinados 

à saúde da mulher, espaço para proporcionar o aleitamento materno dentro do 

cárcere, um ambiente para os filhos das mulheres encarceradas e um espaço para 

abrigar as mulheres gestantes (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018). 

Conforme mostram dados do Departamento Penitenciário Brasileiro, o 

aumento da população carcerária feminina aumentou cerca de 656%, comparado 

em relação ao começo dos anos 2000. Até metade do ano de 2016 o número de 

mulheres encarceradas chegou a cerca de 42 mil mulheres (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2018). 
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O sistema penitenciário foi pensado para homens, então por consequência, a 

questão da maternidade dentro deste sistema ainda é um problema para as 

mulheres, o que se tem por consequência, uma experiência traumática. Por mais 

que a lei assegure direitos como amamentação, espaços específicos para gestantes, 

e assistência médica especializada, a realidade é outra, muitos dos ambientes não 

oferecem esse tipo de especialidades, e muitos são insalubres (GREGOL, 2016). 

 

No Brasil, em sua grande maioria, as prisões femininas são escuras, 
encardidas e superlotadas. Dormir no chão, fazendo revezamento para ficar 
um pouco mais confortável, é praticamente regra. Os banheiros exalam mau 
cheiro, a higiene nem sempre é a mais desejável, os espaços para banho 
de sol são inadequados e não existe a mínima estrutura para acomodar 
uma criança. Por tudo isso, nos presídios, não há espaço para sonhos, 
ideais, muito menos para maternidade (SEIXAS, 2016 apud GREGOL, 
2016, p. 7). 

 

A lei garante que a mulher encarcerada permaneça com o filho por pelo 

menos os primeiros 6 meses de vida do bebê, que é tempo mínimo em que a 

criança deve ser amamentada, assegurando a mulher presa o direito de amamentar 

(QUEIROZ, 2019). Visando a garantia deste direito, a Lei de Execuções Penais, 

determina que todos os estabelecimentos penitenciários femininos possuam 

berçários, além também de um espaço destinado às gestantes. 

 

[...] A penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestantes e 
parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e 
menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança 
desamparada cuja responsável estiver presa (BRASIL, 1984). 

 

Entretanto, conforme os dados do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias, somente 14% das penitenciárias que abrigam mulheres, sejam elas 

exclusivas ou mistas, são dotadas de berçários ou locais especiais para crianças até 

2 anos de idade, e apenas 3% contam com creches para receber crianças acima de 

2 anos de idade. Em relação a espaços destinados às gestantes, apenas 16% das 

penitenciárias contam com este tipo de alojamento (BRASIL, 2018). Permanecer os 

primeiros meses de vida em um ambiente carcerário, é de certa forma considerado 

imperfeito, porém é menos prejudicial do que a separação da mãe (QUEIROZ, 

2019).  
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O pediatra e psicanalista Winnicott (1988) apontou que, desde o início, todo 

bebê é um ser que precisa ser reconhecido por alguém, e não há alguém melhor 

que a própria mãe para reconhecê-lo. Para os psicólogos, assistentes sociais e 

pediatras a conclusão é, que, para o bebê é melhor ter a presença da mãe, mesmo 

que dentro de uma prisão (QUEIROZ, 2019). 

No primeiro ano de vida do bebê, se dedica quase que inteiramente ao 

desenvolvimento de mecanismos necessários para sua sobrevivência. Durante este 

período, ele se desenvolverá em um ambiente composto por apenas duas partes: 

ele e sua mãe. O resultado é uma relação complementar, ou seja, uma relação dual, 

que proporcionará à criança o potencial de ser independente de seu ambiente 

(SPITZ, 1993). 

Ao entender a complexidade do bebê e as representações que sua 

experiência trará para a vida adulta, compreendemos que a presença ou a falta da 

mãe, provocam modificações no estado emocional da criança.  A partir do momento 

em que a criança não consegue encontrar um relacionamento emocional satisfatório 

com sua mãe (por exemplo, se ela está separada dos pais por um longo tempo), ela 

fica mais sujeita a gripes intermitentes, o que retarda o crescimento e 

desenvolvimento da criança, além de prejudicar também o desenvolvimento da 

personalidade da criança (FAQUINELLO; COLLET, 2003). 

Os resultados maléficos da privação acarretam efeitos como a ansiedade, 

uma excessiva necessidade de atenção, intenso sentimento de vingança, culpa e 

depressão. O desenvolvimento de criança sofre um atraso quando ela é afastada 

dos cuidados maternos, e acabam sofrendo prejuízos graves provenientes de 

doenças físicas e mentais (FAQUINELLO; COLLET, 2003). 

Assim, no sentido de alguma contribuição para entender as particularidades 

acerca da relação de vínculo entre mãe-filho, este estudo objetivou analisar a 

produção científica acerca da importância, os desafios e as limitações associadas ao 

estabelecimento de vínculos entre mãe e filho no sistema prisional feminino.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo teve como método de pesquisa, a revisão bibliográfica 

sistemática. A revisão bibliográfica é necessária para determinar o limite da pesquisa 
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que se anseia desenvolver, analisando um ponto de vista científico, assegura Traina 

(2009). Ainda segundo o autor, é necessário definir temas-chave, autores, 

vocabulário, periódicos e fontes de dados preliminares. Nesse sentido, a revisão 

bibliográfica é considerada a primeira etapa de qualquer pesquisa científica 

(TRAINA, 2009). 

A revisão sistemática, é um método usado para responder à perguntas 

específicas sobre um problema específico. É uma composição rígida de todos os 

estudos relativos a um tema específico sobre fator, análise e prognóstico de um 

problema, mas regularmente abrange a eficácia de uma intervenção para a resolver 

esse problema (ROTHER, 2007). 

Para identificar os estudos produzidos em relação ao vínculo entre mãe-bebê 

no sistema prisional, foram utilizadas as seguintes bases de dados: SciELO, PePsic, 

LILACS, através do buscador da Biblioteca Virtual de Saúde. Foi necessário utilizar 

cruzamento de descritores para ampliar as buscas pelos estudos referentes ao 

tema, visto que não são tão comuns pesquisas relacionadas a esse assunto. A 

busca foi realizada através do cruzamento dos seguintes descritores: “vinculo mãe-

filho” AND “prisão”, “crianças” AND “prisão”, “maternidade” AND “prisão”. 

Foram obtidos 111 estudos científicos, no entanto, alguns foram excluídos 

após passarem pelos critérios de exclusão e inclusão. Os critérios utilizados para 

inclusão e exclusão dos estudos foram: exclusão de artigos duplicados e que não se 

relacionavam com o tema, inclusão de artigos relacionados ao tema, idioma 

português e aplicado um recorte temporal de 2014 à 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após passarem por critérios, teve-se como resultado, 10 estudos científicos 

realizados entre os anos de 2014 à 2020. Dentre estes, 07 artigos, 02 dissertações e 

01 tese. Emergiram durante a análise dos estudos quatro assuntos principais na 

relação de vínculo mãe-filho. Apresentaremos através de categorias esses principais 

contextos encontrados, tendo como objetivo, uma melhor compreensão sobre o 

vínculo entre mãe e filho no sistema prisional. 
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A MULHER COMO MÃE DENTRO DO CÁRCERE 

 

Sabrina Cúnico, Maria Brasil e Mariana Barcinski (2015), conduziram um 

estudo cujo objetivo foi realizar uma revisão de literatura sistemática em bases de 

dados internacionais, que evidenciassem estudos relacionados à vivência da 

maternidade no cárcere. As autoras selecionaram 11 artigos para a revisão, dos 

quais, cinco avaliaram os resultados a partir de uma perspectiva de gênero 

(CÚNICO, BRASIL, BARCINSKI, 2015). 

Segundo as autoras, para entender a maternidade dentro do cárcere por meio 

da perspectiva de gênero é necessário adquirir caráter crítico em relação ao ponto 

de vista que idealiza a composição de família conservadora. Esses artigos 

levantaram questões sobre a distinção entre versão ideológica da maternidade e a 

soma de danos e dificuldades que constituem a vida verdadeira das mulheres 

privadas de liberdade. 

Através de seus estudos, as autoras destacaram que, embora a família tenha 

mudado nos últimos anos, pesquisas contemporâneas apontam que, no ambiente 

familiar, o papel tradicional que distingue o papel dos pais é muito comum: o papel 

da mãe é cuidar da criança e o papel do pai é fornecer serviços materiais para a 

família, além de questões que envolvem disciplina e exercício de poder. As autoras 

relatam que embora as pessoas reconheçam que algumas mudanças culturais 

mudaram a compreensão sobre a posição das mulheres no meio social, podemos 

dizer que a maternidade ainda confere a ela um papel respeitável na sociedade. 

Confirmar que as mulheres têm habilidades maternas naturais pode significar 

a reclusão da maioria das mulheres ao campo doméstico. De outra forma, a mulher 

é avaliada como a única que tem a capacidade para criar e tomar cuidado dos filhos 

e da casa, o que faz com que ela receba poderes incomuns aos cedidos aos 

homens, o que define a ocupação materna como território exclusivo das mulheres. 

Cúnico, Brasil e Barcinski (2015), relatam que através de seus estudos, 

puderam compreender que a mulher como mãe, assume o papel de ser responsável 

por cuidar da intimidade da família. Por esse motivo, a mulher começa a ser julgada 

e afastada somente para este fim. As mulheres sexualmente oprimidas encontraram 

uma chance de serem "salvas" por meio da maternidade, e seu papel passa a 
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constituir uma pessoa modesta e obediente. Aquelas que não cumprem totalmente 

os deveres maternos normativos podem se sentir inferiores e impotentes. 

Percebe-se que o emprego da maternidade como uma estrutura de controle 

ocorre dentro e fora da prisão. Porém, na situação prisional, essas estruturas são 

mais objetivas, mais justificadas e mais validadas, em específico quando anexos à 

probabilidade de ressocialização. O sistema prisional, em seus supostos empenhos 

de ressocialização das prisioneiras, ressalta a domesticidade feminina, 

principalmente a expectativa de que elas anseiem retomar suas funções maternas.  

Nesse sentido, é colocada a culpa nas mulheres presas por não estarem 

desempenhando o papel de mães e pela suposição de não terem levado em 

consideração seus filhos ao cometerem crimes. Essas mulheres passam então, a 

serem percebidas como infratoras tanto da lei quanto da conduta estabelecida para 

o gênero feminino (CÚNICO, BRASIL, BARCINSKI, 2015). 

Segundo estudos apresentados pelas autoras, elas acreditam que quando o 

papel da maternidade é fortalecido, as mulheres apresentam maior motivação para 

manter bons vínculos, não só com os filhos, mas com outros familiares fora da 

prisão. Portanto, acreditam que é necessário fortalecer e ampliar o apoio às 

mulheres presas e empoderá-las como mães, pois esse empoderamento se refletirá 

na maior proteção dos próprios filhos e trará benefícios à comunidade. Em geral, se 

a maternidade é uma experiência complicada para as mulheres, para as que estão 

privadas de liberdade, a maternidade pode ser mais complicada ainda, o que acaba 

fazendo com que essas mulheres não se encaixem papel de uma mãe padrão. 

Isto pois, o próprio ato de infringir a lei, que levou ao encarceramento é aceito 

como uma ação egoísta, uma vez que causou o afastamento e a falta forçada da 

mãe com os filhos. Portanto, o próprio cárcere impede que estas mulheres não 

consigam ser o ideal do que é comumente associado ao ser uma mãe exemplar.  

 

A IMPORTÂNCIA DO VÍNCULO MÃE-FILHO DENTRO DO CÁRCERE 

 

O estudo de Indiara Soares, Cláudia Cenci e Luiz Oliveira (2016), trata de um 

estudo em que os autores descrevem as histórias da vida de mulheres, mães que 

cumprem suas sentenças em regime fechado, com o objetivo de conhecer sua visão 

sobre o vínculo com os filhos ao longo da prisão. 
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As informações coletadas, mediante as entrevistas com as mães privadas de 

liberdade, manifestaram que o significado da maternidade se confirma na percepção 

de que o distanciamento resultante do encarceramento diminuiu os vínculos entre 

mãe e filho e afeta a relação do cuidado materno. 

O estudo narrou a percepção que as mães privadas de liberdade têm em 

relação ao vínculo com seus filhos. Através de estudos sobre as histórias de vida 

das mães encarceradas foi verificada a percepção que essas mulheres têm sobre a 

maternidade. Assim que são encarceradas em penitenciárias, as mães têm 

dificuldade em manter contato com os filhos, o que prejudica o cuidado dos filhos e 

fragiliza o relacionamento familiar. 

No entanto, as mães vêem seus filhos como uma motivação para aguentar as 

dificuldades e severidade que passam quando são inseridas dentro um sistema 

prisional. Essas mulheres anseiam que seus filhos tenham um destino longe do 

crime, porém, por estarem encarceradas, não podem desempenhar o cuidado que é 

exercido pelo papel de mãe. Elas utilizam a “negação” como forma de defesa, para 

suavizar a angústia vivida dentro do cárcere. E como um meio de consolação, 

muitas procuram ajuda na religião, na esperança de superarem o afastamento dos 

filhos e da família. 

Os filhos se tornam o principal objetivo para que essas mulheres lutem para 

saírem do cárcere. Elas procuram trabalhar dentro da prisão como cozinheiras, 

faxineiras e em outros serviços oferecidos dentro do cárcere, como um meio de 

diminuírem sua pena e superarem o tempo perdido, em busca de recuperar os laços 

com os filhos. 

Através das histórias relatadas no estudo, foi possível perceber como é 

importante a conservação do vínculo entre mãe e filho, mesmo que no cárcere, pois 

fortalece a relação entre ambos, além de ser uma fonte de recuperação da mulher 

que está encarcerada, que anseia pelo fim da sentença, para que possa realizar o 

papel materno e os cuidados necessário com o filho. 

As autoras Denise Santos e Tânia Bispo (2018) evidenciam que é durante os 

primeiros meses de convívio da mãe com o filho que se desenvolve a compreensão 

sobre a maternidade e nasce a necessidade do vínculo, sendo assim, a presença da 

mãe e o vínculo desta com o filho, mesmo que no ambiente prisional, é essencial 

para o processo de desenvolvimento da criança. 
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Sendo assim, independentemente de onde ocorra a relação de vínculo entre 

mãe e filho, ela é importante e indispensável para o desenvolvimento afetivo deste 

binômio, mesmo que num ambiente carcerário, pois a presença da mãe para a 

criança, ligada ao cuidado e carinho transmitido por ela, faz com que a criança 

consiga estabelecer uma relação saudável consigo mesmas e com os outros. 

Antonia Santos, Luan Sampaio e Janari Pedroso (2020), conduziram um 

estudo que teve como finalidade a observação psicanalítica da relação mãe-bebê no 

cárcere. Através das observações realizadas pelos autores e pelos estudos 

desenvolvidos, foi compreensível a importância da permanência do bebê junto a 

mãe, mesmo que no cárcere. Essa relação entre mãe-bebê auxilia tanto no 

desenvolvimento da criança, como na superação da mãe em relação ao 

aprisionamento. 

Conforme os autores frisam, é através do contanto da pele, do ato de mamar 

no seio, que ocorrem as experiências primordiais de trocas corpo sensoriais entre a 

mãe e o filho, que formam os primeiros conhecimentos de delimitação de espaço e 

lugar, da existência do outro e de si mesmo. Se a integração do bebê não acontecer, 

ele se sentirá completamente desamparado e vazio, portanto, o elemento constante 

constituído pela mãe é imprescindível para dominar ansiedades e experiências 

trágicas. 

Através de seus estudos, Santos, Sampaio e Pedroso (2020), 

compreenderam que a permanecia do bebê junto a mãe no cárcere, auxilia em um 

cumprimento menos doloroso da pena, pois as atividades maternas desviam o foco 

do desgaste emocional sofrido pelas presidiárias, no mesmo tempo em que esse 

contato e criação de vínculos entre mãe e filho, auxilia no desenvolvimento 

emocional saudável da criança. 

Além das mulheres encarceradas sofrerem com o sentimento de culpa, a 

mulher que é mãe e presidiária sofre com a penalização de ter rompido com os 

princípios impostos pela sociedade, de ser a responsável por zelar pelo lar e cuidar 

dos filhos. Embora tenha seus direitos garantidos por lei, observa-se que a 

maternidade nas prisões ainda é tabu devido à fragilidade das políticas de 

acompanhamento da gestante e da amamentação. 

Aneliza Torquarto (2014), frisa que a maternidade tem uma significativa 

importância para a mulher dentro da prisão. Após ser mãe, ela é tomada por 
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reflexões em relação ao seu comportamento e suas escolhas, contudo, a 

maternidade influencia na busca por melhorias e novos rumos para a vida, mudando 

sua perspectiva de ver o mundo. 

A autora Lesly de Oliveira (2017), abordou em seu estudo o tema sobre o 

apego entre mãe-bebê no sistema prisional. A autora reconhece que por mais que o 

ambiente prisional seja precário, a mãe encarcerada, é uma figura de apego 

acessível, o que poderá beneficiar o apego seguro e o desenvolvimento psicossocial 

da criança. 

Outra questão apontada pela autora, é de que, a relação de apego seguro 

pode ser danificada se a mãe permanecer o tempo todo com o bebê, sem ter ao 

menos um tempo sem cuidar exclusivamente da criança. O que acontece, é que 

algumas mulheres se sentem impedidas de serem elas mesmas quando se 

concentram em cuidar de seus bebês. Além disso, se deparam com problemas ao 

realizar atividades para reduzir a pena, pois quando se cuida de um bebê no 

cárcere, não existem muitas opções, a não ser dormir, ou ficar sentada, na maioria 

do tempo, aguardando o bebê requerer atenção. 

 

O AMBIENTE PRISIONAL NA FORMAÇÃO DO VÍNCULO DO BINÔMIO MÃE-

FILHO 

 

Indiara Soares, Cláudia Cenci e Luiz Oliveira (2016), apontam que as 

condições carcerárias são um dos pontos mais complicados da realidade social 

brasileira, principalmente da realidade das mães presas. O sistema carcerário 

necessita de uma adaptação mais humanizada, que ofereçam serviços de 

ressocialização e de saúde. 

O estudo de Denise Santos e Tânia Bispo (2018), buscou através da revisão 

sistemática da literatura, analisar a relação entre mãe e filho no contexto do cárcere. 

O estudo conduzido pelas autoras, demonstrou o quanto o ambiente prisional afeta 

na formação da relação mãe-filho e no estabelecimento do vínculo entre os dois, 

sendo este um fator importante na saúde física e mental da criança e de grande 

impacto no seu crescimento. 

Segundo as autoras Denise Santos e Tânia Bispo (2018), o vínculo entre mãe 

e bebê durante a gestação é avaliado como um indicador significativo, da qualidade 
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da relação que os dois estabelecerão nos primeiros meses de vida. Alguns fatores 

podem interferir nessa relação mãe-bebê e impactar diretamente no estabelecimento 

desses vínculos, incluindo a situação do encarceramento materno. 

As autoras descreveram o quanto a relação entre mãe-filho é intrigante, por 

conta da falta de estrutura e dificuldades que se encontra o ambiente prisional. O 

qual afeta no desenvolvimento biopsicossocial das crianças, em razão do local 

fechado, do próprio ambiente prisional, da falta de higiene destes locais, da 

aglomeração de prisioneiras, na facilidade de contaminação de doenças infecciosas 

e a falta de redes de apoio. 

É necessário que mesmo no ambiente prisional, haja um espaço para que a 

mãe possa viver a construção de laços afetivos com seu filho. Conforme o estudo de 

Santos e Bispo (2018), a amamentação tem um enorme significado para estabelecer 

a relação entre mãe e bebê. Ao existir um ambiente dedicado a esse momento, as 

mães podem desenvolver mais amplamente essa ligação com seu filho, despertando 

assim a identidade materna de proteção e cuidado com seu bebê. 

Através da realização do estudo de Denismar Miranda, Maria Matão, Ariana 

Malaquias e Eliane Souza (2016), foi possível conhecer como é a vivência das mães 

que cumprem penas em regime fechado com seus filhos. Através de dados obtidos 

a partir de entrevista aberta com puérperas no sistema prisional, as autoras 

chegaram a resultados, que mostram a importância de mudanças no sistema 

prisional feminino, para que as mesmas possam ser atendidas de maneira mais 

humana com seus bebês. 

As condições descritas demonstram a negligência por parte do governo em 

relação às presidiárias e seus filhos. O ambiente prisional é precário para receber 

crianças. Segundo as recomendações vigentes do país, os presídios deveriam 

conter ambientes especiais para abrigar os filhos das presas, como berçários, 

brinquedotecas, creches e celas especiais, porém, é possível perceber o 

descumprimento dessas recomendações. 

Com as condições e a precariedade em que vivem as mães nos presídios, é 

dificultoso desenvolver de maneira saudável o vínculo entre mãe e filho, pois em 

muitos dos casos não há ambientes que favoreçam esse tipo de relação. Além do 

sofrimento em relação a estar privada de liberdade, a mãe encarcerada sofre com a 
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ausência destes ambientes para abrigar seu filho e teme quanto a representação 

que o ambiente prisional terá na vida do seu filho. 

O estudo de Tatiane Pereira (2015), relatou sobre as dificuldades que os 

profissionais que atuam junto à mulheres grávidas ou com filhos dentro do cárcere, 

vivenciam cotidianamente, como burocracias administrativas, condições físicas e 

financeiras e a precariedade no oferecimento de serviços a essas mulheres. Mesmo 

em meio a esse cenário, esses profissionais são movidos pelo desejo de acolher as 

demandas emocionais de presas no contexto da maternidade. 

Sem a estrutura necessária e o atendimento de profissionais qualificados, a 

maternidade dentro do cárcere pode ser frustrada, enfraquecendo a relação do 

vínculo entre mãe e filho, que em consequência acaba por prejudicar o 

desenvolvimento socioemocional da criança e a reabilitação social da mãe 

encarcerada. A maternidade representa uma transformação na vida da presa. A 

rotina dessas mulheres muda radicalmente com a chegada da criança e, por isso, 

precisam de acompanhamento de profissionais que são necessários para o 

desenvolvimento saudável da maternidade dentro do cárcere (TATIANE PEREIRA, 

2015). 

Alba França e Jovânia Silva (2015), conduziram uma revisão sistemática que 

buscou analisar as situações em que vivem as mães e seus filhos dentro do cárcere 

e como esse contexto pode afetar o binômio mãe-filho. Os resultados mostram que a 

própria prisão já causa danos emocionais e ansiedade, trazendo a dor ligada à 

privação de liberdade. As expectativas de vida futura, a separação dos filhos e as 

expectativas de reencontro com os familiares tornam-se confusas e às vezes até 

distorcidas. 

As autoras ressaltam que o ambiente em que vivem as mães encarceradas e 

seus filhos é precário, colocando em risco a saúde de ambos, oferecendo riscos à 

saúde física e psíquica daqueles que se encontram inseridos neste contexto. Porém 

a permanência do filho junto a mãe, mesmo que dentro deste sistema, é importante 

para a criação de vínculos entre ambos, favorecendo no desenvolvimento da 

criança. 

Através do estudo conduzido pelas autoras, pode-se concluir que o trabalho 

de saúde materna vivenciado na prisão é precário e tem impacto negativo na vida de 

mães e crianças privadas de liberdade. Os resultados encontrados permitem que as 
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pessoas percebam que essa fragilidade prejudica a manutenção no 

desenvolvimento dos vínculos do binômio mãe-filho. 

Torquato (2014) entrevistou mães que relataram as dificuldades que 

encontraram ao serem mães dentro do ambiente prisional. As mais comuns, são as 

dificuldades em relação a saúde e assistência, como a solidão do parto, a falta de 

produtos de higiene infantil, dificuldade ao acesso à alimentação, como o leite em 

pó, e a falta de brinquedos ou espaços para crianças. 

Em razão desses aspectos, por mais que se sintam fortalecidas com a 

presença do filho junto a elas, e sofram com a separação dos mesmos, essas 

mulheres consideram que o tempo de permanência do bebê nesses locais, seja de 

até 06 meses de vida. O que é considerado pela autora, uma constatação de 

representação de amor, uma vez que a mãe prefere que seu filho tenha a 

possibilidade de interação com outras pessoas, a brinquedos, ar livre, alimentação 

digna, colocando então, a felicidade do filho acima da sua. 

Os resultados obtidos por Torquato (2014), promoveram uma reflexão sobre 

os direitos das mulheres encarceradas, principalmente, das mães e seus filhos. 

Indicou-se as necessidades de investimentos que maternidade dentro do sistema 

prisional necessita, tanto na área física como de atendimento, já que é claramente 

notável a precariedade da estrutura física, de atendimento humanizado, orientação e 

saúde materno-infantil. 

Com a precariedade encontrada dentro do sistema prisional, a relação de 

vínculo entre mãe e filho pode ser prejudicada, pois esses ambientes não 

oferecerem as estruturas e atendimentos necessários para que a mãe possa 

desempenhar saudavelmente seu papel materno. Como no caso da amamentação, 

um contexto extremamente importante para a ligação entre mãe e filho. Esses 

sistemas não oferecem um ambiente próprio e adequado para essa prática. 

Danificando assim, o contato entre mãe-bebê.  

 

A SEPARAÇÃO DA MÃE E DO BEBÊ NO CÁRCERE 

 

O estudo de Aneliza Torquato (2014) foi realizado através da entrevista e 

observação de mães encarceradas. A autora relata o quanto a experiência da 

maternidade dentro do cárcere é marcada por culpa, medo e insegurança, em 
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decorrência da separação dos filhos, decorrente do rompimento do vínculo entre 

mãe e filho, que não é trabalhado após a saída da criança da prisão. 

Mesmo que sofram com a separação de seus filhos e que queiram 

permanecer junto a eles, as mães presidiárias sofrem com a culpa de serem mães 

dentro da prisão, com o medo das consequências que o ambiente prisional pode 

causar futuramente para seu filho. 

Mesmo com as dificuldades encontradas no cárcere, as autoras perceberam 

que essas mães são extremamente cuidadosas, carinhosas e preocupadas com 

seus filhos, talvez pela culpa que vivem de estarem abrigando seus filhos dentro de 

um ambiente carcerário. Porém, as relações de vínculos são bem estabelecidas por 

conta da atenção que dão para os cuidados maternos com seus filhos. 

A autora também evidencia a falta de atendimento, orientação e intervenção 

de profissionais, para a preparação da separação entre mãe e filho. Pois um 

rompimento sem preparação pode causar danos na relação de vínculos do binômio 

mãe-filho. Segundo a autora, se existisse uma preparação antes desta separação, 

por mais que dolorosa, a mãe enfrentaria com mais tranquilidade essa situação. 

O auxílio à essas mães, deveria ser essencial para que o vínculo entre ela e 

seu filho fosse mantido, pois a quebra de relação entre eles, pode vir a resultar em 

dificuldades no futuro. No conceito da teoria do apego, a separação sempre vai 

apontar perdas, mas ela pode ser diminuída se houver uma mudança planejada. 

Segundo Indiara Soares, Cláudia Cenci e Luiz Oliveira (2016), o procedimento 

de separação mãe-filho distingue a maternidade como dolorosa e produz sentimento 

de perda e desamparo. As mães se sentem impotentes e com medo de perder seus 

filhos, porque temem que não sejam reconhecidas e sejam esquecidas como mães. 

As mães presas relataram que, após serem presas, se sentiram solitárias, 

abandonadas pela família e sofreram principalmente com a separação dos filhos. 

Além de enfatizar a importância da mãe para o bebê, mesmo que dentro de 

um sistema prisional, a autora Lesly Oliveira (2017), ressaltou a importância de 

orientações e atividades para auxiliar na separação deste binômio. Segundo ela, a 

mulher deve receber uma escuta especializada, para compreender o entendimento 

que ela tem sobre o cuidado materno, e para que ela possa compreender que esses 

cuidados podem ser oferecidos por outra pessoa enquanto ela não puder exercê-los. 
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CONCLUSÃO 

 

Vários dos estudos relatados indicaram que existe a falta de estrutura 

adequada para abrigar mães e seus filhos dentro do cárcere. A falta de recursos 

tanto em relação a estrutura física, como em relação aos atendimentos, implica em 

um sério problema de retardo em relação a questão do vínculo entre mãe e filho, 

pois afeta em diversos contextos importantes para o fortalecimento deste vinculo, 

como no caso da amamentação, que é uma das principais ligações entre a mãe e o 

bebê. 

Segundo alguns dos autores relatados neste artigo, a primeira experiência 

corpo-sensorial, é através do ato de mamar, do encontro da boca do bebê com o 

peito da mãe. Através deste contato e experiência, surgem os primeiros 

conhecimentos de delimitação de espaço, da existência do outro e de si mesmo, 

sendo um fator de extrema importância para o desenvolvimento do vínculo entre 

mãe e filho. 

Ao amamentar em uma cela suja e superlotada, a mãe não consegue 

estabelecer os vínculos necessários com seu filho, além de estar mais suscetível a 

contrair doenças infecto contagiosas. Quando existe um espaço onde a mãe pode 

amamentar com tranquilidade e que seja exclusivamente dedicado a esse momento, 

essas mães podem desenvolver mais vastamente essa ligação com seu filho, 

despertando assim a identidade materna de proteção e cuidado com seu bebê. 

Outra questão apontada pelos estudos, é a estrutura para abrigar as crianças. 

Não existem celas adequadas para as mães e seus filhos, brinquedotecas ou 

creches, como garantem as normas do sistema prisional. As crianças precisam 

conviver na maioria dos casos, em prisões superlotadas, com estrutura danificada. 

Produtos de higiene infantil, como lenços e fraldas, também são uma questão de 

precariedade na prisão, assim como a alimentação infantil, como o leite em pó. 

Mesmo com a precariedade em que se encontram os presídios que abrigam 

mulheres com seus filhos, os estudos apontam que é mais benéfico para o 

desenvolvimento da criança, conviver e estabelecer vínculos com a figura materna, 

mesmo que dentro do cárcere, pois a presença da mãe para a criança, ligada ao 

cuidado e carinho transmitido por ela, faz com que a criança consiga estabelecer 

uma relação saudável consigo mesma e com os outros. 
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Ao analisar os estudos, foi possível perceber como a maternidade auxilia a 

mulher a enfrentar com mais facilidade o encarceramento. As mulheres privadas de 

liberdade vêem seus filhos como uma motivação para enfrentarem os desafios, 

dificuldades e sofrimentos enfrentados no cárcere. Através destas observações, foi 

possível concluir o quanto a relação entre mãe e filho e o vínculo entre eles, não é 

apenas importante para o desenvolvimento da criança, mas também para 

reintegração social da mãe presidiária, pois esta, anseia pela saída do cárcere, para 

reatar os vínculos com seu filho e conseguir exercer seus cuidados maternos. 

Outro fator apontado pelos estudos e de grande importância, é a necessidade 

do vínculo mãe-filho, para o desenvolvimento socioemocional da criança. Segundo 

relatam os estudos, mesmo que no cárcere, é necessário que o bebê permaneça 

com a mãe, para que estes estabeleçam vínculos, que serão indispensáveis para o 

desenvolvimento saudável da criança. Quando o bebê recebe os cuidados, carinhos 

e o amor da mãe, ele estabelece uma relação saudável com ele mesmo e com os 

outros. 

A separação entre mãe e filho, é um tema muito discutido quando se fala do 

vínculo entre mãe-filho. Quando as mães privadas de liberdade são entrevistadas, 

relatam sobre a angústia e o sofrimento que vivenciam por conta do medo de serem 

afastadas de seus filhos. Elas sentem o medo de serem esquecidas, e não sejam 

reconhecidas como mães.  

Mas ao mesmo tempo que sofrem com a separação dos filhos, essas 

mulheres anseiam uma vida e um espaço melhor para suas crianças. Elas sofrem 

pelo fato de serem mães dentro da prisão, temendo as consequências que o 

ambiente do cárcere pode trazer futuramente para seus filhos. Essas mães são 

extremamente carinhosas e cuidadoras com seus filhos, o que segundo alguns 

autores, pode ser consequência da culpa de estarem abrigando seu filho em um 

ambiente prisional. 

É apontado nos estudos, a necessidade de preparação para que essa 

separação aconteça sem danos e consequências. Esse distanciamento, segundo 

alguns dos autores, deve ocorrer através de orientações e intervenções de 

profissionais preparados para atuar neste contexto. Pois, sem preparação para essa 

isso, podem ocorrer danos na relação e no vínculo entre mãe e filho. Como mostram 
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os estudos, se existisse uma preparação antes desta separação, por mais que 

dolorosa, a mãe enfrentaria com mais tranquilidade essa situação. 

Através da realização deste artigo, foi possível compreender as necessidades 

de uma estrutura qualificada no sistema prisional, para atender as mães privadas de 

liberdade e seus filhos. Existe todo um contexto de uma junção de fatores que 

podem auxiliar ou prejudicar no estabelecimento do vínculo entre mãe e filho, 

podendo acarretar em falhas no desenvolvimento da criança e até mesmo na 

ressocialização da mãe encarcerada. 

Ainda existem muitas falhas do governo em relação a estrutura de presídios 

femininos, ou que abrigam mulheres e seus filhos. As normas instituídas por lei não 

são cumpridas e a precariedade dos presídios é extremamente evidente. O que 

acaba por causar consequências para as mulheres que precisam desenvolver o 

papel da maternidade dentro do presidio. 

Este estudo reconhece suas limitações diante da complexidade do tema, 

porém por meio dele é possível compreender melhor as vivências pessoais dessas 

mães e as dificuldades enfrentadas por elas, suscitando a necessidade de mais 

pesquisas que busquem alternativas para que essas mulheres possam exercer de 

uma melhor forma a maternidade no cárcere, condições mais adequadas para o 

desenvolvimento das crianças e a promoção do vínculo entre mãe e filho, mesmo 

após a saída da criança do cárcere.   
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INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS COM ALUNOS AUTISTAS NO CONTEXTO 

ESCOLAR SOB UM OLHAR PSICOLÓGICO 

 

Dacelia Iarrocheski13 
Príncela Santana da Cruz14 

 

RESUMO 

O ensino inclusivo é um direito conquistado por lei e é dever de toda sociedade 
aceitar e respeitar as diferenças. Uma criança autista precisa de atenção especial e, 
nem sempre, a escola e os profissionais da educação estão preparados para 
recebê-los. Dessa forma, a pretensão do psicólogo deve ser de colaborar com os 
profissionais da educação, num fazer pedagógico que acrescente no meio psíquico, 
saber e preparo dessa demanda para melhor viver em sociedade. Pessoas com este 
transtorno podem apresentar déficit na comunicação, cognitiva ou interação social, 
baixo rendimento escolar, padrões restritos e repetitivos de comportamento, como 
movimentos contínuos, hipo ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais, dentre 
outros. Vale dizer que cada indivíduo dentro desse espectro vai desenvolver o seu 
conjunto de sintomas variados e características particulares, de como a pessoa se 
relaciona, se expressa e se comporta, não existindo uma receita pronta que possa 
ser aplicada e sem diferenciação. Diante disto, o psicólogo, ao desenvolver seu 
papel, deve estar preparado, deverá utilizar a melhor intervenção, ou seja, uma 
abordagem flexível, adaptável às mudanças que ocorram no nível de 
desenvolvimento da criança, pois sua ferramenta principal é a observação. É 
fundamental que este profissional esteja preparado, atualizado com estudos em 
pesquisas recentes e faça uso da investigação e sensibilidade. Seu 
comprometimento é importante e deverá adequar propostas pedagógicas e 
terapêuticas que realmente o beneficiem, pois essa clientela está crescente, 
podendo aumentar significativamente, no futuro, a quantidade de autistas, 
frequentando os bancos escolares.  

 

Palavras-Chave: Autismo. Práticas Pedagógicas. Inclusão Escolar. Intervenções 

Psicológicas.  

 

ABSTRACT 

Inclusive education is a right earned by law and it is the duty of every society to 
accept and respect differences. An autistic child needs special attention, and school 
and education professionals are not always prepared to receive them. Thus, the 
psychologist's intention should be to collaborate with education professionals, in a 
pedagogical practice that adds to the psychic environment, to know and prepare this 
demand to better live in society. People with this disorder may present deficits in 
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communication, cognitive or social interaction, low school performance, restricted 
and repetitive patterns of behavior, such as continuous movements, hypo or 
hypersensitivity to sensory stimuli, among others. It is worth saying that each 
individual within this spectrum will develop his set of varied symptoms and particular 
characteristics, of how the person relates, expresses himself and behaves, and there 
is no ready recipe that can be applied and without differentiation. In view of this, the 
psychologist, when developing his role, must be prepared, must use the best 
intervention, that is, a flexible approach, adaptable to changes that occur in the 
child's development level, as his main tool is observation. It is essential that this 
professional is prepared, updated with studies in recent research and makes use of 
research and sensitivity. Your commitment is important and should adapt 
pedagogical and therapeutic proposals that really benefit you, as this clientele is 
growing, and may increase significantly, in the future, the number of autistic people, 
attending school benches. 

 

Keywords: Autism. Pedagogical practices. School inclusion. Psychological 

Interventions. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escola é a instituição responsável por proporcionar, além da interação 

social, o conhecimento o ensino e a aprendizagem, portanto deve ser um espaço 

que ofereça garantia de permanência e acessibilidade para todos. 

A relevância do tema abordado Intervenções Pedagógicas com Alunos 

Autistas no Contexto Escolar Sob um Olhar Psicológico, deu-se em razão da 

necessidade de maior entendimento do processo de trabalhar com esse público e 

como aporte necessário para o profissional contribuir para a aprendizagem e 

inclusão deste no meio escolar, vindo a cooperar com a equipe pedagógica no 

desenvolvimento e aprendizagem do aluno portador desse transtorno. 

Conforme descreve Mello (2007) o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é 

um distúrbio do desenvolvimento que se caracteriza por alterações cognitivas e 

emocionais e está presente desde a idade precoce, tipicamente antes dos três anos 

de idade, com impacto múltiplo e variável em áreas nobres do desenvolvimento 

humano como as áreas de comunicação, interação social, aprendizado e 

capacidade de adaptação. 

O mundo caminha para a construção de uma sociedade cada vez mais 

inclusiva e, nos dias atuais, a inclusão, principalmente no ambiente escolar, deve ser 

estudada com cautela, encontrando formas de preparar o aluno portador deste 
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transtorno para melhor vivência em sociedade. A inclusão de alunos autistas no 

meio escolar é muito mais que matriculá-lo numa instituição, ou seja, a inclusão 

escolar em que são contemplados indivíduos autistas, além de ser tomada como 

desafio, deve ser considerada ponto importante no desenvolvimento do aluno. 

O psicólogo, por sua vez, não pode se restringir a atuar ao papel de apenas 

elaborar testes e diagnósticos, mas deve explicitar a forma de identificar os atos que 

divergem de uma normalidade, estando este a intervir com métodos e técnicas 

fazendo uso da Psicologia, que auxiliem a integração familiar, escolar e social do 

indivíduo. 

Com o objetivo de identificar práticas e intervenções usuais no meio escolar 

no processo inclusivo do aluno autista, buscou-se evidenciar a importância do 

psicólogo escolar na inclusão destes alunos, auxiliando os profissionais de educação 

e familiares, no processo ensino-aprendizagem e desenvolvimento desta criança, 

preparando- o para o convívio social. 

Ressalta-se a literatura acadêmica como base de pesquisa e leitura, 

tornando-se um auxílio ao psicólogo que deverá intervir com o aluno, pais e 

professores no processo de inclusão dos autistas, como aluno na escola e como 

cidadão na sociedade. 

Dessa forma, relacionar o aprendizado escolar com o conhecimento adquirido 

no curso durante esses cinco anos resultou no aprendizado de práticas que servem 

como pauta de intervenção qualificada, tornando o cidadão partícipe de um meio 

social coletivo, e antes de tudo um ser humano. 

O interesse por desenvolver essa pesquisa, ocorreu pela importância de, 

enquanto acadêmica, ampliar os conhecimentos sobre TEA, identificando as práticas 

adotadas com esta clientela, suprindo a necessidade de compreender o processo de 

inclusão, bem como intervir descobrindo novas práticas que podem ser adotadas 

para trabalhar com essas crianças, auxiliando professores e profissionais da 

Educação. 

Nesta perspectiva, pode-se dizer que este trabalho contempla pontos que 

podem ser aprofundados em outros trabalhos acadêmicos ou pesquisa àqueles que 

manifestam predileção pelo tema; Intervenções Pedagógicas com Alunos Autistas: 

Sob um olhar Psicológico, e desejam complementar seus estudos, sobretudo com a 

visão dos profissionais da Psicologia.  
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MATERIAL E MÉTODOS  

 

Esta pesquisa consiste em apresentar um estudo bibliográfico de como as 

práticas e intervenções psicológicas em instituições escolares são ministradas aos 

alunos autistas, caracterizando-se como um levantamento, onde foram consultadas 

diversas fontes literárias. Sendo assim, apresenta-se um estudo caracterizando-se 

como levantamento bibliográfico, onde foram consultadas diversas fontes literárias. 

A pesquisa bibliográfica, conforme descrevem Martins e Theóphilo (2016, p. 

52), trata-se de uma estratégia necessária para a condução de uma pesquisa 

científica. Procura explicar e discutir um assunto, tema ou problema com base em 

referências publicadas em livros, periódicos, revistas, enciclopédias, sites, jornais, 

anais de congresso e outros. Busca conhecer, analisar e explicar contribuições 

sobre um assunto, tema ou problema escolhido.  

Segundo Gil (1991, 2008), a pesquisa bibliográfica é um trabalho de natureza 

exploratória, que propicia bases teóricas ao pesquisador para auxiliar no exercício 

reflexivo e crítico sobre o tema em estudo. Em primeiro momento é bastante útil para 

aguçar a curiosidade do pesquisador e despertar inquietações sobre o tema a ser 

estudado. É a base teórica para o estudo, devendo, por isso, constituir leitura 

seletiva, analítica e interpretativa do conteúdo pesquisado. O pesquisador deve 

buscar idéias relevantes ao estudo, com registro fidedigno das fontes. 

As pesquisas descritivas, juntamente com as exploratórias, são as que 

habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática. São também as mais solicitadas por organizações como instituições 

educacionais, empresas comerciais e partidos políticos (GIL, 2008, p. 47). 

Os artigos selecionados foram avaliados, com base na descrição dos títulos, 

dos resumos e resultados, encontrados através de pesquisa com palavras-chave e 

definidos a partir do problema apresentado, observado então, se de fato atendem 

aos critérios da pesquisa.  

 O trabalho teve início com a busca na base de dados direta do SciELO 

(Scientífic Library Online) e no Pepsic (Periódicos Eletrônicos de Psicologia onde 

foram encontrados na base de dados virtuais, trinta artigos. Nessa procura, para 

certificar-se da existência de mais alguns, foram usados descritores relacionados ao 
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tema Intervenções Pedagógicas com Alunos Autistas no Contexto Escolar.: sob um 

olhar Psicológico.  

Na base do SciELO, foram encontrados vinte e dois artigos, onde foram 

usadas as palavras; Autismo, Psicologia, Aprendizagem e Inclusão Escolar, como 

descritores, enquanto que no PePSIC, com os mesmos, foram encontrados somente 

oito artigos. 

Os artigos selecionados foram avaliados, tomando como critérios para a 

realização do referido estudo a visualização gratuita, publicidade em língua 

portuguesa, descrição do título, do resumo, ano de publicação e resultados e 

disponibilidade na base de dados eletrônico mencionados, observando então, se de 

fato atendem aos critérios estabelecidos. 

Os casos discordantes foram excluídos nessa etapa tendo como critérios de 

exclusão artigos que não se enquadravam nas variáveis do estudo, assim como 

artigos repetidos de outras bases ou publicados antes do ano de 2010.  

Para a definição dos artigos, foram escolhidos por meio da combinação dos 

descritores, dos critérios de inclusão e exclusão, assim como a classificação no 

Qualis Capes.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O desenvolvimento desta pesquisa procedeu-se conforme a descrição das 

etapas abaixo: 

a) Definição dos descritores; 

b) Pesquisa dos referenciais; 

c) Leitura dos textos; 

d) Seleção e fichamento do material coletado; 

e) Avaliação do material; 

f) Redação do TCC. 

 

Para tanto, foram avaliados (30) trinta artigos, onde cinco destes foram 

excluídos, resultando em aproveitamento de vinte e cinco. Como resultado da 

pesquisa do referencial teórico, os artigos  estão expressos nos quadros 1, 2 e 3. 
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Quadro 1 – Resultados obtidos na SciELO 

Descritores Autor Artigo Revista 
Ano / 

Publicação 
Qualis 

Autismo, 
Psicologia 
Inclusão 
Escolar 

Benitez, 
Priscila 
Domeniconi, 
Camila 

Atuação do 
psicólogo na 
inclusão escolar 
de estudantes com 
autismo e 
deficiência 
intelectual 

Psicologia 
Escolar e 
Educacional 

2018 A1 

Lemos, 
Emellyne 
Salomão, 
Nádia 
Aquino- 
Ramos,  
Cibele,  
Braz, Aquino 

Concepções de 
pais e professores 
sobre a inclusão 
de crianças 
autistas. 

Fractal: 
Revista de 
Psicologia 

2016 A2 

Camargo, 
Siglia 
Bosa, 
Cleonice 

Competência 
social, inclusão 
escolar e autismo: 
revisão crítica da 
literatura 

Psicologia & 
Sociedade 2009 A1 

Sanini, 
Claudia 
Sifuentes, 
Maúcha  
Bosa, 
Cleonice 

Competência 
social e autismo: o 
papel do contexto 
da brincadeira 
com pares 

Psicologia: 
Teoria e 
Pesquisa 

2013 A1 

Camargo, 
Síglia 
Bosa, 
Cleonice 

Competência social, 
inclusão escolar e 
autismo: um estudo 
de caso comparativo 

Psicologia: 
Teoria e 
Pesquisa 

2012 A1 

Bosa, 
Cleonice 

Autismo: 
intervenções 
psicoeducacionais. 

Revista 
Brasileira de 
Psiquiatria 

2006 B1 

Autismo, 
Psicologia, 
Aprendiza 
gem 

Fischer, Marta 
Luciane 

Tem um estudante 
autista na minha 
turma! E agora? O 
Diário Reflexivo 
Promovendo a 
Sustentabilidade 
Profissional no 
Desenvolvimento 
de Oportunidades 
Pedagógicas para 
Inclusão 

Revista 
Brasileira de 
Educação 
Especial 

2019 A1 

Gomes, 
Camila 
Graciela 
Santos 

Autismo e ensino 
de habilidades 
acadêmicas: 
adição e 
subtração 

Revista 
Brasileira de 
Educação 
Especial 

2007 A1 

Autismo, 
Inclusão - 
Escolar 

Lemos, 
Emellyne 
Salomão, 
Nádia 
Agripino- 
Ramos, 
Cibele 

Inclusão de 
crianças autistas: 
um estudo sobre 
interações sociais 
no contexto 
escolar 

Revista 
Brasileira de 
Educação 
Especial 

2014 A1 
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Luz, Mariana 
Helena Silva 
da; Gomes, 
Candido 
Alberto 
Lira,Adriana  

Narrativas sobre a 
inclusão de uma 
criança autista: 
desafios à prática 
docente 

Revista 
Educación 2017 A3 

Klin, Ami 

Autismo e 
síndrome de 
Asperger: uma 
visão geral 

Revista 
Brasileira de 
Psiquiatria 

2006 B1 

Togashi 
Cláudia, 
Walter, Cátia 
Crivelanti de  
Figueiredo. 

As contribuições 
do uso da 
comunicação 
Alternativa  no 
processo de 
inclusão escolar 
de um aluno com 
Transtorno do 
Espectro do 
Autismo. 

Revista 
Brasileira de 
Educação 
Especial 

2016 A1 

  Passerino, 
Liliana Maria, 
Santarosa, 
Lucila Costi  
M. 

Interação social no 
autismo em 
ambientes digitais 
de aprendizagem. 

Psi  Psicologia: 
Reflexão e 
Crítica 
 

2007 A1 

Farias, Iara 
Mª de 
Maranhão, 
Renata   
Cunha, Ana 
Cristina 
Barros da 

Interação 
professor-aluno 
com autismo no 
contexto da  
educação 
Inclusiva: análise 
do padrão de 
mediação do 
professor com 
base na teoria da 
Experiência de 
Aprendizagem 

Revista 
Brasileira de 
Educação 
Especial 

2008 A1 

Cabral, 
Cristiane   
Soares, 
Marin,   
Angela 
Helena. 

Inclusão Escolar 
de Crianças com 
Transtorno do 
espectro Autista: 
Uma Revisão 
Sistemática da 
Literatura.  

Educação em 
Revista 2017 A1 

Autismo, 
Psicologia 

Sanini, 
Claudia 
Bosa, 
Cleonice   
Alves 

Autismo e inclusão 
na educação 
infantil: Crenças e 
autoeficácia da 
educadora 

Estudos de  
Psicologia  
(Natal) v. 20  
n.3  July 

2015 A1 

Lima e 
Stéfanie M  
Laplane, 
Adriana  
Lia F. de 

Escolarização de 
Alunos com 
Autismo 

Revista 
Brasileira de 
Educação 
Especial 

2016 A1 

Autismo 

Lemos, 
Emellyne, 
Nunes Laísy 
de L. 
  Salomão, 

Transtorno do 
Espectro Autista e 
Interações 
Escolares: Sala de 
Aula e Pátio 

Revista 
Brasileira de 
Educação 
Especial 

2020 A1 
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Nádia 

Guedes, 
Nelzira, 
Tada, 
Iracema Neno 
Cecílio 

A Produção 
Científica 
Brasileira sobre 
Autismo na 
Psicologia e na 
Educação 

Psicologia: 
Teoria e 
Pesquisa 

2015 A1 

Lemos, 
Emellyne, 
Salomão, 
Nádia, 
Agripino-
Ramos, 
Cibele. 

Vivências 
Escolares e 
Transtorno do 
Espectro Autista: o 
que Dizem as 
Crianças? 

Re Revista 
Brasileira de 
Educação 
Especial 

2019 A1 

Neves; 
Anderson,  
Antonelli; 
Carolina de 
Santi   
Silva; Giroto 
C. 
Capellini, 
Vera L 

Escolarização 
formal e 
dimensões 
curriculares para 
alunos com 
autismo: o estado 
da arte da 
produção 
acadêmica 
brasileira 

Educação em 
Revista. v.30, 
n. 2, Belo 
Horizonte 

2014 A1 

 

O quadro (1) apresenta 22 (vinte e dois) artigos onde foram analisados 

conforme os critérios de inclusão mencionados, sendo excluídos 5 (cinco) 

considerado como critério o ano de publicidade que deverá ser antes de 2010. 

 

Quadro 2 – Resultados obtidos no PePSIC - Periódicos Eletrônicos em Psicologia 

Descritores Autor Artigo Revista Ano / 
Publicação Qualis 

Autismo, 
Psicologia, 
Inclusão 
Escolar 

Gabriel, 
Rose Skripka N. 

Intervenção precoce em 
crianças com autismo: 
modelo Denver para a 
promoção da linguagem  da 
aprendizagem e da 
socialização. 

Construção Psicopedagógica. 
v. 27, n.28, São Paulo 2018 B1 

Adurens, 
Fernanda Del. 
Lucas, Camila 
Mugnai Vieira 

Concepção de professores 
sobre a inclusão do aluno 
com autismo: uma pesquisa 
bibliográfica 

Cadernos de Pós-Graduação 
em Distúrbios do 
Desenvolvimento São Paulo, 
v. 18, n. 2, p. 94-124, jul. / 
dez.  

2016 B2 

Barberini, Karize 
Younes 

A escolarização do autista no 
ensino regular e as práticas 
pedagógicas 

Caderno de Pós-Graduação 
Distúrbio do Desenvolvimento. 
v.16, n.1   São Paulo   

2016 B2 

Castro, Ruth 
Cabral Mont. 

Vozes no silêncio: um grupo 
de formação crítico-reflexiva 
de professoras de alunos 
com autismo 

Psicologia da Educação. n. 
21, São Paulo dez.  2005 B1 

 

Delion, Pierre Autismo e parentalidade Estilos da clínica 
vol.20 no.1 São Paulo  

2015 A4 

Siqueira, André 
Boc. Figueiredo, 
Graziele C. 

Autismo e psicose infantil: 
produções da pós-graduação 
no Brasil de 2007 a 2008 

Psicologia Ensino & 
Formação vol.4  no.1 Brasília   2013  

Schmidt, Carlos 
Nunes, Débora  
Pereira, Débora  
Oliveira, Vivian, 
Nuernberg, 
Adriano, 

Inclusão escolar e autismo: 
uma análise da percepção 
docente e práticas 
pedagógicas 

Psicologia: Teoria e Prática, 
17(3), 222-235. São Paulo, 
jan.-abr.  

2016 A2 
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Kubaski, Cristiane 

Campos 
 Silva  
 Ciasca 

Expectativa de profissionais 
da saúde e de 
psicopedagogos sobre 
aprendizagem e inclusão 
escolar de indivíduos com 
transtorno do espectro autista 

Revista Psicopedagogia   2018 B1 

 

O quadro 2, apresenta 8 artigos, sendo excluído somente um, por estar em 

desacordo com o critério de inclusão, ano de publicação. 

Dentre os artigos apontados, somente dois indicam práticas pedagógicas 

usuais com autistas, com ênfase na organização curricular e nas práticas de ensino 

consideradas exitosas, sendo que intervenções psicológicas não foram identificadas 

em nenhum dos artigos citados.  

O quadro abaixo apresenta os artigos que mencionam práticas usadas com 

alunos autistas no contexto escolar:   

 

Quadro 3 – Demonstrativo de artigos e prática 
AUTOR ARTIGO PRÁTICA 

Schmidt, Carlos 
Nunes, Débora R. 
Pereira, Débora  
Oliveira, Vivian, 
Nuernberg, Adriano, 
Kubaski, Cristiane 

Inclusão escolar e autismo: uma análise da 
percepção docente e práticas pedagógicas 

Recorte de robôs 
diversos impressos. 

Barberini, Karize 
Younes 

A escolarização do autista no ensino regular e as 
práticas pedagógicas 

computadores, 
músicas,  livros de 
histórias, figuras e 
material concreto 

 

Cabe salientar que as práticas efetuadas no meio escolar, não podem ser 

consideradas como intervenções utilizadas na Psicologia para trabalhar o psíquico 

do aluno. A literatura analisada demarca a importância de que estudos futuros 

desenvolvidos, no sentido de instrumentalizar os profissionais em busca de técnicas 

que beneficiem e possam ser empregadas no desenvolvimento desse aluno.  

Enfatiza-se que deve ser utilizado instrumentos específicos para mensurar 

cada uma das variáveis investigadas na pesquisa, assim como a escassez de 

profissionais qualificados da área, para identificar e dedicar-se à trabalhar com os 

portadores de TEA no Brasil. 
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA  

 

O DSM-5 (2013) aponta que os indivíduos com transtorno do espectro autista 

(TEA) apresentam sintomas que começam na infância e comprometem a 

capacidade do indivíduo no seu dia a dia, apresentando um diagnóstico que indica: 

déficit de comunicação, de interação social, alteração de comportamentos e 

emocionais, e da comunicação não verbal, fixação em objetos e aumento do 

estímulo sensorial (AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION, 2013). 

Oliveira (2017) conceitua o Transtorno do Espectro Autista (TEA) como um e 

distúrbio do desenvolvimento neurológico de início precoce, caracterizado por 

comprometimento das habilidades sociais e de comunicação, além comportamentos 

estereotipados. 

Conforme documentários de um estudo piloto no Estado de São Paulo e do 

próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), não se sabe 

atualmente quantos autistas há no Brasil. Há relatos de que o país é carente de 

estudos nessa área, o que faz com que o tema escolhido para desenvolver esse 

trabalho seja de grande relevância à Psicologia, à educação e à sociedade. 

Em nosso município, segundo dados publicados pelo Portal da Prefeitura de 

Canoinhas, são atendidas atualmente 26 crianças autistas que fazem parte da rede 

municipal. A nível mundial descrito conforme a Organização das Nações Unidas 

(ONU) a estimativa considerada é de, aproximadamente, 1% (um por cento) da 

população com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. 

Guedes (2015) corrobora que as causas do autismo ainda são desconhecidas 

até os dias de hoje e que sua origem é determinada por fatores multicausais onde os 

fatores ambientais são tão importantes quanto a genética para o desenvolvimento 

desse transtorno. Tais características variam na maneira como se manifestam e no 

grau de severidade, estando dificilmente presente da mesma maneira em mais de 

uma pessoa. 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Os processos concretos do ensinar-aprender ocorrem por meio das práticas 

pedagógicas. Estas incluem desde planejar e sistematizar a dinâmica dos processos 
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de aprendizagem até caminhar no meio de processos que ocorrem para além dela, 

de forma a garantir o ensino.  

No Brasil, Azevedo (2017) reporta que as lacunas na formação docente para 

atuar com educandos que apresentam autismo são bastante acentuadas. Estudos 

sobre práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores com esse alunado na 

escola regular, demonstraram que menos de 20% dos agentes educacionais 

possuíam formação na área de educação especial, não sendo relatada qualquer 

capacitação específica em autismo e também não possuindo qualquer formação 

complementar, além da graduação em Pedagogia. 

Pela literatura abordada, constata-se que as escolas são carentes de práticas 

que auxiliem na inclusão destes alunos, pois além do despreparo profissional e 

estrutural, não possuem psicólogo escolar em seu quadro funcional. 

Ao relacionar as concepções dos professores ao processo de inclusão 

escolar, Martins (2007) constatou que suas concepções e práticas para a inclusão 

escolar de alunos com autismo são limitadas e restritivas, principalmente sob os 

aspectos ligados à socialização e a democratização do ensino. 

Nos resultados encontrados, autores como Schimidt, et al. (2016) sugerem 

que o autismo, embora não seja um tema novo para discussão, é ainda em nossos 

dias pouco conhecido e temido pelos docentes, que sentem-se despreparados para 

trabalhar com essa população.  As lacunas na formação acadêmica dos professores, 

particularmente em relação ao conhecimento necessário para a escolarização do 

aluno autista, são predominantes nas queixas dos profissionais. 

Camargo e Bosa (2012) ressaltam a importância da formação continuada, a 

fim de melhor preparar os professores para atuar com estes alunos em classes 

inclusivas, destacando também a importância do tema que pode ser explorado em 

novas pesquisas, no campo da psicologia. 

Tendo em vista a dificuldade docente para concretizar a aprendizagem e 

ensinar conteúdos acadêmicos apropriados à etapa escolar para esses alunos, é 

primordial desenvolver práticas pedagógicas com ajuda de intervenções psicológicas 

empregadas aos educandos com TEA, para que de fato sejam escolarizados. 

Conforme análise, o artigo A escolarização do autista no ensino regular e as 

práticas pedagógicas, de autoria de Karize Barberini (2016), pontua que mesmo que 
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as práticas adotadas na inclusão de alunos autistas sejam de cunho pedagógico é 

relevante o desenvolvimento do aluno portador de TEA, no meio escolar. 

 

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES 

 

Antunes (2008) corrobora que as escolas necessitam que os psicólogos 

ocupem o seu lugar, devido a necessidade que sentem sobre a atuação deste 

profissional que precisa criar um espaço de escuta, buscando agir de forma 

preventiva e transformadora, promovendo ajustes e mudanças.  

Com a promulgação da Lei nº 13.935/19  no fim do ano de 2019, tornou-se 

obrigatória a oferta dos serviços de psicologia educacional em escolas da rede 

pública. A proposta, aumenta a demanda por psicólogos, nas Unidades Escolares, 

vindo ao encontro de uma população que carece desses serviços, no sentido de 

fazer a diferença na vida desse aluno.  

O psicólogo é o profissional apto para realizar um trabalho de prevenção e 

enfrentamento, ajudando a escola a construir espaços e relações mais saudáveis. 

Em face disso, discute-se a inserção dos psicólogos nos contextos escolares, bem 

como seu compromisso social e ético frente às demandas da atualidade.  

De acordo com Andrada (2005) apud Melo (2017), uma das atribuições do 

psicólogo escolar consiste em trabalhar junto à equipe multidisciplinar, criando 

espaços de diálogos com os professores para que, juntos, cheguem a novas 

versões de um mesmo fenômeno, eliminando a possibilidade de estigmatizar os 

alunos com dificuldade. 

Reconhece-se, assim, a importância dos profissionais da Psicologia estarem 

preparados para dar apoio psicopedagógico aos docentes e de serem eles, 

juntamente com os pedagogos, os profissionais que podem construir novos cenários 

educativos para crianças com necessidades educativas especiais dentro das 

escolas. 

Nesse sentido, alguns autores (GUZZO, 2001; PATTO, 1997; RODRIGUES, 

COLS., 2008) apontam que o psicólogo escolar, além de desenvolver atividades 

práticas de maneira crítica, deve atuar como um pesquisador e reprodutor de 

conhecimentos no meio escolar. Cabe ao psicólogo escolar avaliar todo o conjunto, 

no qual o aluno se encontra inserido. 
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CONCLUSÃO  

 

Este trabalho permitiu abarcar pontos importantes no que diz respeito a 

inclusão de crianças autistas em âmbito escolar. Apesar de nem todos os 

profissionais acreditarem que os indivíduos com TEA são capazes de aprender, 

muitos ressaltam que o processo de aprendizagem é bastante individualizado e que, 

por vezes, não é compatível com as propostas atuais de inclusão educacional. 

 Na literatura abordada, os resultados do trabalho de pesquisa pontuam que 

ainda há muito a ser feito na área da Educação Inclusiva no Brasil. Faz-se 

necessário investir em capacitações aos professores quanto ao planejamento e 

reorganização das práticas metodológicas, sugerindo formas dinâmicas de ensinar e 

incluir. 

Em função da especificidade do TEA, a inclusão de crianças com tal 

diagnóstico no ambiente escolar provoca discussões frequentes sobre formas 

possíveis de intervenção na escola. Salienta-se que práticas como olhar nos olhos, 

abaixar-se à altura dele, apontar e mostrar, o uso de ludicidade, são aspectos 

importantes em termos de desenvolvimento do aluno com TEA. 

Conforme abordado, além das dificuldades relacionadas à inclusão de 

crianças autistas, há toda a complexidade de um cenário educacional, histórico, 

cultural e social que precisa ser considerado. Ainda são poucos os profissionais que 

compreendem a necessidade de uma atuação mais ativa, que não se limite somente 

às orientações aos professores, mas que contemple a prática de elaboração 

conjunta do plano pedagógico individualizado e das adaptações curriculares e de 

materiais, de acordo com a demanda de aprendizagem do aluno. 

Ressalta-se que a escola precisa se reorganizar para que a inclusão seja 

efetivada e, para tanto, pode necessitar de assessoria e parceria de outros 

profissionais especializados, a fim de instrumentalizar os professores para prática 

docente.  

Novos estudos, assim como a psicologia, poderão contribuir cada vez mais 

para que a criança autista tenha atenção e possa se desenvolver dentro das suas 

significações e do seu tempo e assim poder encontrar o seu lugar no ambiente 

escolar e, consequentemente, seu lugar de cidadão no mundo. 
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Desse modo, pode-se pensar que a inclusão escolar de crianças com autismo 

é algo possível, desde que fundamentada no conhecimento, garantia os recursos 

necessários e a clareza acerca do papel da escola. 

Verificou-se, da mesma forma, a importância da inclusão educacional para a 

promoção do desenvolvimento das habilidades cognitivas, de interação social, 

motoras e emocionais dos indivíduos com TEA. Evidencia-se a sua inviabilidade na 

maior parte dos casos em função da falta de profissionais capacitados, do 

atendimento educacional especializado e da elaboração de um plano pedagógico 

que dê suporte ao processo de inclusão. 

Com todo o aporte literário analisado pode-se concluir que, além da falta de 

formação dos profissionais para trabalhar com o aluno autista, também carecem 

estudos nessa área, não sendo empregadas novas práticas pedagógicas ou 

intervenções que auxiliem o aluno no processo de inclusão, além de os professores 

apresentarem resistências, refletidos como medo, insegurança e incompetência, 

deixando de lado as intervenções diferenciadas que poderiam causar diferenças no 

tratamento deste. 

A falta de comprometimento com essa clientela revela a necessidade de 

preparo do profissional, assim como novas pesquisas sobre o tema direcionando, 

novas práticas para que aconteça efetivamente a aprendizagem e inclusão do aluno 

com esse transtorno.  

As escolas, por sua vez, mesmo não apresentando psicólogo em seu quadro 

profissional, procuram orientar as famílias para o acompanhamento com outros 

profissionais no sentido de obter sucesso com as práticas tradicionais, aliando o 

processo terapêutico e pedagógico, o que comprovadamente traz êxito no 

desenvolvimento do aluno autista. 

Abre-se aqui um parêntese especial aos profissionais Psicólogos, pois mesmo 

sendo encontrado neste estudo somente dois artigos que apontam práticas 

pedagógicas, não indicando intervenções psicológicas, estes podem apropriar-se 

destes conhecimentos para descobrir novas técnicas fazendo uso da Psicologia, em 

auxilio ao desenvolvimento e bem-estar do aluno portador de TEA. 

O trabalho interdisciplinar é indispensável e a parceria entre processo 

terapêutico e educacional traz contribuições significativas no processo de inclusão 

destes alunos. 
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INTERVENÇÕES PSICODRAMÁTICAS EM MEIO AS EMERGÊNCIAS E 

DESASTRES 

 

Rodrigo Plewka15 
Princela Santana da Cruz16 

 

RESUMO 

Este trata-se de um trabalho de conclusão de curso realizado no período do 
segundo semestre de 2020, correspondente ao período de outubro a novembro do 
mesmo ano. Tal trabalho busca apresentar sobre as situações de emergências e 
desastres, bem como, promover um levantamento sobre as atuações de psicólogos 
psicodramatistas nessa área, procura salientar qual a técnica mais utilizada e quais 
os fatores que levam a sua utilização. Ademais, tal projeto relata sobre a cautela no 
momento de intervir com indivíduos afetados pelas situações de emergências e 
desastres, uma vez que tais indivíduos possam estar emocionalmente instáveis e 
necessitando de um acolhimento, mas não de uma intervenção direta. A 
metodologia utilizada para este projeto foi a pesquisa de campo por meio de 
entrevistas realizadas via plataforma online Google Meet. A análise de dados foi 
realizada através de análise qualitativa, na qual as respostas da entrevista foram 
subdivididas em tópicos, a fim de facilitar a análise. Assim, esse trabalho se faz a 
partir de pesquisa de conceitos e técnicas utilizadas nas emergências e desastres, 
proporcionando uma maior compreensão sobre a atuação e a contribuição do 
psicodramatista em meio à situação emergencial. Alguns autores apontam que as 
intervenções durante as situações de emergência mostram uma eficácia superior às 
intervenções psicoterapêuticas, no momento pós incidente crítico, pois nesse 
primeiro momento são aconselhados o acolhimento e a pré-intervenção, frente ao 
acontecimento. Porém, as intervenções psicoterapêuticas, no segundo momento, 
também se fazem de suma importância, para a prevenção do desenvolvimento de 
psicopatologias advindas da situação desastrosa. 

 

Palavras-Chave: Psicodrama. Emergências e Desastres. Técnicas Psicodramáticas. 

Atuação dos Psicodramatistas. 

 

ABSTRACT 

The present work consists of a course completion work carried out in the period of 
the second semester of 2020, corresponding to the period from October to November 
of the same year. Such work seeks to present about the situations of emergencies 
and disasters and promote a survey on the actions of psychodramatists 
psychologists in this area, seeking to highlight which technique is most used and 
which factors lead to its use. Furthermore, such a project reports on caution when 
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intervening with individuals affected by emergencies and disasters, since such 
individuals may be emotionally unstable and in need of welcoming, but not direct 
intervention. The methodology used for this project was field research through 
interviews conducted via the Google Meet online platform. Data analysis was 
performed through qualitative analysis, where the interview responses were 
subdivided into topics in order to facilitate the analysis. Thus, this work is a search for 
concepts and techniques used in emergencies and disasters, providing a greater 
understanding of the role and contribution of the psychodramatist in the midst of the 
emergency situation. Some authors point out that interventions during emergency 
situations show a higher efficiency than psychotherapeutic interventions in the 
moment after a critical incident, since in that first moment, welcoming and pre-
intervention in face of the event are advised. However, psychotherapeutic 
interventions in the second moment are also of paramount importance, for the 
prevention of the development of psychopathologies arising from the disastrous 
situation. 

 

Keywords: Psychodrama, Emergencies and Disasters, Psychodramatic Techniques, 

Performance of Psychodramatists. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O psicodrama é uma teoria psicoterapêutica criada por Jacob Levy Moreno, 

que procura inserir um grupo e seus componentes em um cenário, muitas vezes, 

traumático criado pelos próprios participantes e lidar com este de forma livre e 

espontânea. Moreno (1974) expõe que seu objetivo com o psicodrama é resolver os 

conflitos individuais, que se refletem no grupo e proporcionar uma catarse social. 

Burge (2010), expõe que a teoria do psicodrama, por se utilizar de técnicas de 

vivências, é uma boa opção para tratar vários tipos de traumas, desde abusos até 

desastres naturais. Quando o equilíbrio emocional, biológico ou psicológico é 

repentinamente interrompido, ocorre uma situação de emergência e o indivíduo pode 

sentir-se confuso, sem esperança, triste, em pânico, insensível e ansioso (WAINRIB; 

BLOCH, 2000).  

Os primeiros estudos no campo das emergências e desastres são do período 

de 1909, já no Brasil começou a ser estudada recentemente. Carvalho e Borges 

(2009), apontam que o primeiro registro da inserção da psicologia no contexto de 

emergências e desastres no Brasil foi em 1987, durante os eventos do acidente 

nuclear envolvendo o Césio-137 em Goiânia, prestando auxílio à comunidade 

afetada. Lorente (2003), conceitua a psicologia das emergências e desastres como 
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um campo da psicologia que abarca um conjunto de emergências, que compreende 

a circunstância, o curso temporal, os sujeitos afetados e os que se dispõem a intervir 

perante a situação emergencial.  

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (2010), apresenta que a área da 

psicologia que busca estudar as emergências e desastres se propõe a estudar os 

grupos, desde o período pré até o período pós situação de desastre; além de 

desenvolver e propor intervenções a fim de auxiliar o indivíduo na passagem por 

este momento conturbado. Além disso, vale ressaltar que o Conselho Federal de 

Psicologia (2016) salienta a importância do psicólogo inteirar-se e vincular-se às 

políticas e estratégias adotadas pelo Sistema Único de Saúde, que tem como 

objetivo reduzir os riscos à população em geral e também aos profissionais da saúde 

em situações de epidemia, desastres ambientais e tecnológicos, além de 

desenvolver planos de saúde mental e atenção psicossocial na gestão de riscos e 

desastres. 

De forma geral, este trabalho busca vincular a teoria psicodramática às 

situações de emergências e traumas, uma vez que tais métodos se mostram 

eficientes, porém ainda carecem de pesquisas nessa área. Payà (2017), apresenta 

que os psicodramatistas não tem um modo de documentar a eficácia de suas 

intervenções e, por conta disso, muitos psicólogos não optam por essa abordagem 

para intervir em situações de emergências e desastres.  

O psicodrama é uma psicoterapia de grupo desenvolvida por Jacob Levy 

Moreno que utiliza em sua teoria alguns pontos de base como o conceito de 

espontaneidade, a teoria dos papéis e a psicoterapia grupal. Psicoterapia de grupo é 

um período de intensa e profunda interação, na qual as vivências dos diversos 

integrantes se encontram e se conectam, propiciando um desbloqueio da 

criatividade e dos sintomas nocivos ao indivíduo. No psicodrama, Moreno (1974), 

coloca que a psicoterapia de grupo é uma luta para o encontro da verdade por meio 

das ações dramáticas dos indivíduos. O mesmo acreditava que as interações têm a 

propriedade de mostrar a verdadeira face do indivíduo, ou seja, mostrar quem ele 

realmente é.  

Além disso, as interações têm um poder de amenizar o sofrimento mútuo, 

pois as pessoas podem ser agentes terapêuticos umas das outras. Vale ressaltar a 

diferenciação proposta por Moreno (1974), de um grupo terapêutico e o grupo 
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normal, em que no primeiro necessita de uma maior espontaneidade e liberdade por 

parte dos membros, e no segundo há uma interação por conta de interesses e 

atividades em comum entre os membros. 

Na criação do psicodrama, Moreno (1974), procurou propor novas 

possibilidades de tratamento dos seres, além da livre interação e expressão entre as 

pessoas. Nery et al. (2012), expõe que Moreno pretendia oportunizar a todos – do 

cenário à elaboração das vivências de suas fantasias, e por meio desta, retornar ao 

contexto grupal vivenciando uma reflexão de seus traumas e alegrias. “Quando isso 

ocorre, o protagonista percebe que não está só e volta para a sociedade com mais 

plenitude de si e de seus papéis sociais. Essa é a experiência da catarse da 

integração” (NERY et al. 2012, p. 56).  

Vale ressaltar também, sobre o psicodrama bipessoal que Alves (2012) 

apresenta como um atendimento de um único indivíduo por um profissional 

psicodramatista, porém a autora ressalta que ao realizar o psicodrama bipessoal o 

psicólogo sempre estará abordando o indivíduo em sua dimensão única, e cada vez 

que é realizada uma intervenção em um polo relacional da vida do indivíduo, outro 

polo se modifica também, caracterizando o psicodrama bipessoal como um modo de 

intervenção grupal, mesmo que seja desenvolvido apenas com dois indivíduos. 

Além disso se faz necessário comentar sobre as técnicas do duplo e da 

inversão de papéis, que são duas técnicas primárias da teoria psicodramática e se 

fazem presentes durante essa pesquisa. Malaquias (2012) apresenta que a técnica 

do duplo tende a ser utilizada quando o protagonista expõe uma aparente 

resistência no sentindo de se expressar, cabendo ao psicólogo a ajuda para a 

verbalização das emoções percebidas. A técnica se desenvolve com o psicólogo se 

pondo ao lado do protagonista e expressando verbalmente ou por gestos as 

sensações e emoções que o protagonista aparenta não estar conseguindo 

transmitir.  

Já sobre a inversão de papéis, Malaquias (2012) apresenta como uma 

possibilidade do indivíduo de incarnar no papel do outro, possibilitando sentir 

emoções e sensações, propiciando a ressignificação do indivíduo sobre as situações 

vividas. Na aplicação desta técnica o protagonista é convidado a trocar de lugar com 

algum personagem e assumir seu papel na situação que está sendo vivenciada, se 

colocando no lugar do outro. 
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Páya (2017), apresenta que Moreno teve um papel inovador no campo das 

psicoterapias ao propor uma mudança dos métodos de intervenção verbal para 

métodos de intervenção de ação. Moreno analisou o trauma em um contexto amplo, 

procurando tratá-lo de maneira pública e vivida por meio do psicodrama, propiciando 

uma ressignificação do evento traumático. Além disso, Hug e Fleury (2008), em suas 

pesquisas na neurociência, observaram que na fase da ação psicodramática, 

operam tanto a parte do cérebro que constrói narrativa e é a base da identidade 

declarativa, quanto a parte do cérebro que é conectada à memória emocional, 

predominante nas vivências precoces e nas experiências traumáticas. 

Desta forma, este trabalho buscou descrever as atuações psicodramáticas em 

situações de emergências e desastres, bem como verificar quais as contribuições da 

teoria do psicodrama para o contexto de emergências e desastres, uma vez que não 

há muitos artigos publicados que intercalem a teoria psicodramática com o contexto 

emergencial, além de identificar quais as técnicas do psicodrama mais utilizadas em 

situações de emergenciais e quais fatores levam à utilização de tais técnicas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Para este artigo foram utilizadas a pesquisa bibliográfica para a 

fundamentação teórica e a pesquisa de campo para o levantamento de dados. 

Sendo que esta realizou-se a partir de entrevistas via plataforma online Google 

Meet, nos dias 13, 17, 23, 24, 25 e 26 de novembro e cada entrevista teve duração 

média de 30 minutos. De forma geral, as respostas obtidas na pesquisa revelam que 

a média de tempo de trabalho com o psicodrama, por parte dos entrevistados é de 8 

anos; a atuação em emergências e desastres é complicada e se deve ter muita 

cautela no momento da intervenção para que esta não seja danosa para a vítima da 

situação desastrosa. Porém, a atuação em emergências e desastres é prazerosa por 

conta da notória mudança dos indivíduos, que previamente às intervenções se 

mostram mais aflitos e após as intervenções se mostram mais tranquilos. As 

técnicas mais utilizadas pelos entrevistados são o duplo, a inversão de papéis e a 

dramatização, além disso, a pesquisa apresentou que na visão dos entrevistados 

não há pessoas que não sejam favoráveis à utilização de técnicas, mas há pessoas 

que necessitam de um aquecimento maior. 
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A análise de dados foi feita a partir da análise qualitativa, que é um método de 

investigação científica que se fixa no caráter subjetivo do objeto analisado, como o 

conteúdo emergente das entrevistas, estuda-se as suas particularidades e 

experiências individuais. Para Tozoni-Reis (2010), nesse método de pesquisa os 

entrevistados são mais livres para mencionar os seus pontos de vista sobre 

determinados assuntos que estejam relacionados com o tema de estudo. Silveira 

(1997) expõe que a entrevista é um momento de conhecimento, acolhimento e de 

vinculação entre o pesquisador e o entrevistado, uma vez que somente será 

possível extrair o máximo de informações do entrevistado se este estiver à vontade 

com a presença do pesquisador e com seu modo de condução da entrevista. 

A elaboração desse artigo foi possível após o desenvolvimento do trabalho de 

conclusão de curso intitulado “Intervenções Psicodramáticas em meio a 

emergências e desastres” no período de outubro e novembro de 2020, que 

possibilitou o levantamento dos dados analisados através de entrevistas realizadas 

no período de pesquisa do projeto. 

Por fim, o projeto da pesquisa foi submetido à avaliação do Comitê de Ética 

pela Plataforma Brasil, e aprovado no dia 26 de outubro de 2020, sob o número 

38745720.2.0000.0117 do Certificado de Apresentação de Apreciação Ética; assim o 

pesquisador iniciou o contato com instituições federadas à Federação Brasileira de 

Psicodrama para solicitar aos profissionais que participassem da pesquisa. Para tal 

pesquisa foram necessários seis psicólogos com especialização em psicodrama, 

tendo como prioridade profissionais com experiência em situações de emergências e 

desastres. Além disso, só participaram os profissionais que após contatados 

desejaram participar do projeto de pesquisa, assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Dos psicólogos entrevistados quatro tem experiências em 

situações de emergências e desastres e dois não possuem experiências na área, 

porém relataram sobre seu possível modo de atuação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para iniciar a análise dos dados, os entrevistados foram mapeados pelas 

suas regiões de atuação, assim constatou-se que quatro deles são da região sul e 

dois da região sudeste do Brasil, como pode ser observado no quadro 1.: 
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Quadro 1 – Região dos entrevistados 
Entrevistado. Região do entrevistado. 
Entrevistado 1 Sul 
Entrevistado 2 Sul 
Entrevistado 3 Sul 
Entrevistado 4 Sudeste 
Entrevistado 5 Sudeste 
Entrevistado 6 Sul 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 
 

A entrevista aplicada com os colaboradores da pesquisa contém doze 

questões com tópicos como: há quanto tempo o psicólogo trabalha com o 

psicodrama; se o psicólogo já atuou em situações de emergências e desastres; 

quais as técnicas do psicodrama utilizadas em emergências e desastres e sobre a 

percepção do psicólogo quanto ao momento de utilização de tais técnicas. Dentre os 

psicólogos entrevistados, foi possível observar que a técnica mais utilizada por estes 

para a atuação com grupos em situações de emergências e desastres foi a do duplo 

e a própria dramatização, como apresentado no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Técnicas mais utilizadas para atuações grupais 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 

De acordo com os dados levantados pela pesquisa é possível observar que 

50% dos entrevistados utilizam a técnica do duplo, 33,3% dos entrevistados não tem 

experiência em situações de emergências e desastres, e 16,7% utilizam a técnica da 

dramatização. Malaquias (2012) apresenta que a técnica do duplo tende a ser 

utilizada quando o protagonista apresenta uma resistência ao expressar-se, cabendo 

ao psicólogo ajudá-lo na verbalização das emoções percebidas. As vítimas de uma 

situação de emergência e desastre são os protagonistas do acontecimento, os 

indivíduos mais afetados pela situação emergencial e, provavelmente, mentalmente 
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abalados, dependo da escala da situação desastrosa. Assim, a aplicação da técnica 

do duplo mostra-se muito importante para o início do processo de compreensão da 

vítima sobre a situação vivenciada, uma vez que tal técnica pretende auxiliar na 

expressão, possibilitando caminhos para a ressignificação da vítima.  

A pesquisa também possibilitou verificar sobre a atuação bipessoal do 

psicólogo em meio a emergências e desastres. Dos entrevistados quatro 

comentaram atuar com intervenções bipessoais e dois relataram não ver a 

necessidade de intervenções bipessoais em meio a situações de emergências. 

Dentre as técnicas mais utilizadas pelos entrevistados em intervenções bipessoais, 

destacaram-se a técnica do duplo e a inversão de papéis, como pode ser observado 

no gráfico 2:  

 

Gráfico 2 – Técnicas mais utilizadas para atuações bipessoais 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 

A pesquisa apresentou que 33,3% dos entrevistados utilizam a técnica do 

duplo para intervenções bipessoais; 33,3% não realizam intervenções bipessoais em 

situações de emergências e desastres; 16,7% utilizam a inversão de papéis para 

intervenções bipessoais e 16,7% dos entrevistados não utilizam técnicas do 

psicodrama para intervenções bipessoais. Malaquias (2020) expõe novamente a 

importância e a eficácia da técnica do duplo na expressão dos indivíduos, porém em 

intervenções bipessoais vemos uma preferência também pela técnica de inversão de 

papéis, que Malaquias (2012) apresenta como uma possibilidade de se colocar na 

pele do outro, ser como o outro e interagir como o outro. Além disso, as inversões de 

papéis, com personagens ausentes, tendem a ser mais intensas no campo psíquico 

do indivíduo, visando uma aproximação do contato com o ser ausente.  
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Vale ressaltar sobre a importância do bom manejo da técnica e do preparo do 

profissional nas atuações em situações de emergências e desastres, pois cabe ao 

psicólogo identificar o melhor momento para a aplicação da técnica e para qual 

finalidade será necessária a utilização desta, como podemos observar no relato de 

um entrevistado no quadro 2: 

 

Quadro 2 – Relato de um entrevistado sobre sua experiência com a utilização da técnica de inversão 
de papéis 

Relato do entrevistado quanto à utilização da inversão de papéis. 

Entrevistado 6 

“Um gerente estava vendo toda a desgraça causada pela lama e 
lamentando, se colocando no lugar de todos os afetados pela 
situação e isso aparentava ser danoso a ele, então ao notar isso 
eu fiz o primeiro contato e após perceber que ele estava aberto a 
utilização de técnicas eu apliquei a inversão de papéis com o 
propósito de colocar o gerente em seu próprio lugar de também 
vítima da situação” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 
 

Como pode ser constatado a partir do relato do psicólogo entrevistado, o 

gerente da instituição estava assumindo para si a culpa de todo o desastre causado 

pelo rompimento da barragem de Brumadinho e, por conta disso, foi necessária a 

intervenção visando colocar o funcionário em uma posição de vítima do desastre 

para que o gerente pudesse acalmar-se. Assim é possível observar a importância da 

verificação das situações apresentadas, analisando o contexto atual no qual as 

vítimas estão inseridas e se estas apresentam-se dispostas à participação das 

intervenções, cabendo ao psicólogo o bom manejo da aplicação sadia das técnicas. 

Ressalta-se, também, uma verificação das contribuições da teoria 

psicodramática para o momento de pandemia causada pela Covid-19. Todos os 

entrevistados relataram que são inúmeras as contribuições do psicodrama para o 

momento de pandemia, como: um maior desenvolvimento e busca por atendimentos 

psicológicos online; a união de setores de segurança pública por meio da inversão 

de papéis; a compreensão sobre a situação pandêmica a partir de vivências em 

grupos online e também a adaptação do modo de vida e dos meios do indivíduo de 

se relacionar sobre novas restrições aplicadas em decorrência da Covid-19. Como 

pode ser observado mais detalhadamente no quadro 3.: 
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Quadro 3 – Depoimento dos entrevistados sobre as contribuições da teoria psicodramática para o 
momento de pandemia causado pela Covid-19. 

Depoimento dos entrevistados sobre as contribuições da teoria psicodramática para o 
momento de pandemia. 

Entrevistado 1 
“A maior contribuição é ideia de relação e espontaneidade, pois  com a 
pandemia deve-se adaptar e buscar um modo de se sentir melhor, seguro e 
mais confortável, propiciando uma manutenção das relações”. 

Entrevistado 2 
“A união dos setores da prefeitura de defesa civil como um geral, apliquei ainda 
o psicodrama em situações como o ciclone bomba e no preparo de bombeiros 
para o enfrentamento da tempestade”. 

Entrevistado 3 
“Está sendo uma descoberta até mesmo para os psicodramatista, adentrando 
ao atendimento online, sendo o psicodrama muito rico mesmo nas telas do 
computador e propiciando um atendimento público”. 

Entrevistado 4 

“O psicodrama é uma grande forma de trabalhar até mesmo nesse momento 
desastroso, a partir dos atendimentos online, contribuindo muito com a saúde 
mental, relacional, emocional das pessoas. Verificando um avanço nas procuras 
online por ações psicodramáticas”. 

Entrevistado 5 

“São muitas, procurei atuar com pessoas que atuavam na rua em linhas de 
frente e ao ar livre como garis, médicos e enfermeiros. Além disso fiz um grupo 
para dramatizações pontuais e após algum tempo esse grupo evoluiu para um 
grupo de psicoterapia”. 

Entrevistado 6 

“O psicodrama ajuda, por exemplo a pessoa a ter empatia por meio da inversão 
de papeis. O solilóquio contribui para o alivio da angustia. A técnica do espelho 
para ajudar compreender para a situação. A inversão de papéis com o vírus, 
contribuindo para o autocuidado do indivíduo”. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 
 

Desta forma, a partir dos relatos dos psicodramatistas entrevistados pode-se 

concluir que o psicodrama apresenta várias contribuições para o momento de 

pandemia, cabendo ao psicólogo estar preparado para o manejo da abordagem, ser 

criativo e adaptar-se para os novos métodos de intervenção, apropriando-se da 

tecnologia para o auxílio de suas funções. 

Por fim, vale ressaltar a importância que todos os entrevistados expõem para 

a avalição da vítima e do local em que ocorreu o desastre, pois muitas vezes estas 

não estão em condições de participarem das intervenções, assim o psicólogo deve 

estar atento para evitar uma intervenção danosa às vítimas da situação emergencial, 

conforme depoimentos apresentados no quadro 4. 
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Quadro 4 – Depoimentos dos psicólogos sobre a cautela na atuação em emergências e desastres. 
Depoimentos dos entrevistados sobre a cautela do momento de aplicar as intervenções. 

Entrevistado 1 
“Deve-se perceber a etapa em que a pessoa está durante a situação 
emergencial, se a pessoa está em choque apenas deve se proporcionar um 
acolhimento.” 

Entrevistado 2 
“Não é aconselhável a utilização de técnicas com pessoas em situações visíveis 
de crise, sendo necessário um acolhimento, inclusive em situações de risco 
iminente.” 

Entrevistado 3 “Não teria um parâmetro, dependendo muito da condução da atuação do 
psicólogo, dependendo muito da técnica e do jeito de quem está conduzindo.” 

Entrevistado 4 “Não vejo pessoas que não sejam favoráveis a utilização de técnicas, o que pode 
haver são as resistências que podem ser quebradas a partir dos aquecimentos.” 

Entrevistado 5 “Como os indivíduos tendem a estarem debilitados, deve-se avaliar a situação.” 

Entrevistado 6 
“Não há pessoas não favoráveis, há pessoas que não estão aquecidas, cabe ao 
psicólogo aquecer os indivíduos e pois não há rejeição quando se sabe pontuar 
bem as ações a serem desenvolvidas.“ 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 
 

Assim, ressalta-se o preparo do psicodramatista, a cautela, a plena análise e 

compreensão do local onde ocorreu o desastre, devendo auxiliar as vítimas desde 

as necessidades básicas até mesmo com intervenções psicológicas, porém tais 

intervenções devem ser realizadas de forma muito branda para evitar danos para a 

vítima. 

 

CONCLUSÃO  

 

Este trabalho teve como objetivo descrever as atuações psicodramáticas em 

situações de emergências e desastres, verificar quais as contribuições da teoria do 

psicodrama para o contexto de emergências e desastres, identificar quais as 

técnicas do psicodrama mais utilizadas em situações emergenciais e quais fatores 

levam à utilização de tais técnicas. Tal trabalho mostrou-se imprescindível para o 

desenvolvimento acadêmico, tendo grande importância no desenvolvimento da 

empatia, instigando a curiosidade e possibilitando o desenvolvimento de novas 

pesquisas na área de emergências e desastres em articulação com a teoria 

psicodramática; visando à concepção de maiores saberes e propiciando uma melhor 

compreensão sobre o método de atuação em situações que, muitas vezes, contam 

com indivíduos mentalmente abalados. 

Os resultados da pesquisa mostraram-se satisfatórios para o pesquisador, 

pois respondem questões norteadoras do início do projeto, apresentando temas 

pouco debatidos em artigos publicados atualmente, como os cuidados necessários 
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para iniciar as intervenções e as psicodramáticas mais utilizadas dentre as situações 

de emergências e desastres. 

As intervenções da teoria psicodramática são significativas para o 

desenvolvimento dos trabalhos com os indivíduos que necessitarem. Malaquias 

(2012) apresenta que as principais técnicas psicodramáticas são o duplo, o 

solilóquio, espelho e a inversão de papéis, sendo estas as técnicas básicas que 

darão suporte a vivência dramática. Das intervenções psicodramáticas utilizadas 

ressaltam-se a dramatização, o duplo e a inversão de papéis, tais técnicas mostram-

se úteis para a atuação em emergências e desastres, uma vez que buscam auxiliar 

na expressão do protagonista e deslocar o protagonista de sua posição, perante a 

situação de emergência para uma situação mais controlada. 

Além de tais técnicas, os entrevistados relataram a utilização de técnicas que 

não são da teoria psicodramática, como a escuta ativa, a imaginação ativa, 

respiração diafragmática, o tatadrama e técnicas de acolhimento e auxílio geral do 

indivíduo, desde as necessidades básicas previstas no manual dos primeiros 

socorros psicológicos. A Organização Mundial da Saúde (2015) apresenta que os 

primeiros cuidados psicológicos correspondem a uma ação rápida de assistência 

humana e de ajuda prática no auxílio de indivíduos que sofreram em situações 

desastrosas. Além disso, os primeiros cuidados psicológicos podem ser aplicados 

por qualquer indivíduo e não apenas profissionais, sendo necessário que o máximo 

de indivíduos possíveis se informem sobre estes.  

Portanto, as intervenções psicológicas frente a emergências e desastres são 

extremamente importantes para o auxílio à população afetada pela situação 

emergencial, a fim de amenizar os danos causados por meio de técnicas e 

acolhimento, visando uma ressignificação das vítimas. Boscarino et al. (2011) 

apresenta que uma resposta rápida e de qualidade em situações de emergências é 

de suma importância para a melhor ressignificação da situação vivenciada. 

Assim, com essa pesquisa foi possível observar os modos de atuação dos 

psicólogos psicodramatistas em situações de emergências e desastres, as técnicas 

utilizadas para atuações grupais e bipessoais, além de constatar os cuidados na 

hora de intervir com indivíduos expostos a situações de crise. Além disso, a partir 

deste trabalho foi possível verificar sobre a contribuição do psicodrama para o 

momento de pandemia, contribuindo principalmente para a adaptação, tanto dos 
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psicólogos que abriram espaços para novas tecnologias quanto para os indivíduos 

que necessitam de apoio psicológico e, por vezes, buscam o psicodrama. Em 

acréscimo, a pesquisa contribuiu com o levantamento das técnicas utilizadas por 

psicodramatistas em situações de emergências e desastres, proporcionando um 

estudo sobre a articulação da teoria psicodramática com o contexto de desastres e 

emergências. 

A elaboração desta pesquisa fez-se indispensável para o desenvolvimento 

profissional, enquanto acadêmico de psicologia, apresentando meios de atuação e 

técnicas de intervenções; articulando situações emergenciais à teoria do 

psicodrama, que foi escolhida para a futura atuação; verificando com profissionais os 

modos de atuação, cuidados prévios às intervenções e técnicas utilizadas durante 

as atuações. Buscando uma melhor compreensão dos modos de trabalho e 

propiciando um aprimoramento como futuro profissional da psicologia. 
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A PERCEPÇÃO CONTEMPORÂNEA DA ADOÇÃO NAS NARRATIVAS DE 

FAMÍLIAS ADOTANTES DE DUAS CIDADES DO PLANALTO NORTE 

CATARINENSE  
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RESUMO 

Este artigo tem por finalidade apresentar os resultados obtidos através da realização 
do Trabalho de Conclusão de Curso de Psicologia. O assunto abordado surgiu a 
partir do momento em que se definiu a temática adoção e ao procurar um enfoque 
foram encontradas disparidades entre os números de crianças disponíveis sendo 
5.026 crianças para a adoção e o número de pretendentes a adotar 33.443. O 
trabalho de campo se deu através de entrevistas abertas após aprovação do Comitê 
de Ética, para tal foi utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido sendo o 
mesmo explicado e assinado por todos os participantes, e posteriormente foi feita a 
análise de conteúdo das narrativas. No início do artigo apresenta-se o conceito, a 
história e os dados da adoção expondo o tema, em seguida são citados e explicados 
os métodos utilizados no trabalho e posteriormente apresentados os resultados das 
entrevistas com os participantes e também os dados levantados sobre a adoção 
referente as duas cidades do Planalto Norte Catarinense.  

 

Palavras-Chave: Percepção. Adoção. Psicologia. 

 

ABSTRACT 

This article aims to present the results obtained by completing the Psychology 
Course Conclusion Work. The subject addressed emerged from the moment the 
adoption theme was defined and when looking for an approach, disparities were 
found between the number of children available, 5,026 children for adoption and the 
number of applicants to adopt 33,443. The fieldwork took place through open 
interviews after approval by the Ethics Committee, for this purpose the Informed 
Consent Term was used and it was explained and signed by all participants, and 
later the content analysis of the narratives was made. At the beginning of the article, 
the concept, history and data of the adoption are presented, exposing the theme, 
then the methods used in the work are cited and explained and later the results of the 
interviews with the participants and also the data raised on the adoption are 
presented. referring to the two cities of the Planalto Norte Catarinense. 

 

Keywords: Perception. Adoption. Psychology. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema adoção conforme Maux e Dutra (2010) aparece atualmente na mídia, 

nas telenovelas de emissoras do Brasil e nos últimos anos esteve em alta, porém, a 

História nos mostra segundo Paiva (2004), que a adoção não é uma prática pós-

moderna, os escritos bíblicos já mencionam casos envolvendo adoção de crianças, 

como a história de Moisés em 1250 a. C. 

O serviço de acolhimento institucional é direcionado às famílias e/ou 

indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir 

proteção integral da criança e do adolescente conforme as orientações técnicas do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2009), assim as crianças 

que precisam de acolhimento por algum dos pontos.           

Apesar do acolhimento de crianças e adolescentes ser previsto em lei como 

algo que deve acontecer de forma excepcional e temporária conforme Tavares 

(2008), muitos jovens completam 18 anos em instituições de acolhimento e se veem 

sem ter um lugar para onde ir, e, além disso, alguns jovens se tornam dependentes 

institucionais, a instituição sai e eles não têm a tutela do Estado e também não estão 

profissionalizados, segundo explicou o coordenador do Programa de Construção de 

Autonomia do Centro de Estudos e Ação Escola no Rio de Janeiro, Antônio Monteiro 

(2008).   

Resgatando a adoção nas diferentes fases da história, autores Maux e Dutra 

(2010) apud Paiva (2004) e Weber (1999), afirmam que essa prática recebeu vários 

significados no decorrer dos tempos, desde religiosos até políticos, sendo valorizada 

ou não, conforme a cultura e o modo de pensar de determinada época, tais 

heranças culturais contribuíram significativamente para que, até os dias de hoje, 

esta forma de filiação seja impregnada por mitos e preconceitos, e crenças. 

Atualmente conforme a investigação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

(2020) o IBGE (2020) apresenta diagnóstico que aponta que, na data de fechamento 

da pesquisa, em 5 de maio de 2020, havia 5.026 crianças disponíveis para adoção e 

34.443 pretendentes. Os dados da pesquisa da mesma pesquisa do IBGE (2020) 

também mostram que os perfis de crianças que estes pretendentes à adoção 

procuram em grande parte são: recém-nascidos, brancos, sem irmãos e em perfeito 

estado de saúde, do gênero feminino na maioria, assim, tendo este perfil idealizado 
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para processo de adoção torna–se um impedimento para muitas crianças e 

adolescentes fazer parte de uma família, pois o número de crianças que não se 

encaixam neste perfil é infinitamente maior. Então como problema desta pesquisa, 

procura-se investigar se as percepções contemporâneas de pretendentes a adoção, 

correspondem as percepções de famílias que já vivenciaram este processo.   

 

O PROCESSO DE ADOÇÃO ATUAL NO BRASIL 

 

Do processo de adoção podem participar, conforme o Artigo 42 da Lei nº 

8.069 de 13 de Julho de 1990, pretendentes com idade igual ou superior a 18 anos, 

independentemente do estado civil, sendo que para adoção conjunta, é 

indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união 

estável, comprovada a estabilidade da família, e estrangeiros, apenas quando não 

existirem brasileiros disponíveis para o acolhimento, segue o passo a passo do 

processo de adoção no quadro 1.  

 

Quadro 1 – Passo a passo do processo de adoção 

Etapa 1. Manifestação de 
intenção de adoção. 

Procura a uma Vara da Infância e da Juventude da cidade ou Comarca 
(termo jurídico para uma região), se não houver essa vara, deve-se 
dirigir ao Fórum.  
Apresentar uma petição com os seguintes dados e documentos:  
-qualificação completa; 
-dados familiares; 
-cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou 
declaração relativa ao período de união estável; 
-cópia da cédula de identidade e inscrição no cadastro de pessoas 
físicas; 
-comprovante de renda e domicílio; 
-atestados de sanidade física e mental; 
-Certidão de antecedentes criminais;  
-certidão negativa de distribuição civil; 

Etapa 2. Entrevista 
preliminar  

Depois de realizada a etapa anterior, o(s) pretendente(s) será chamado 
para uma mais de uma entrevista com um assistente social e em 
algumas eventualidades um psicólogo; após o trabalho dos 
profissionais chamado estudo psicossóciopedagógico. 
Nesta etapa são desqualificados do processo pretendentes que não 
oferecem: ambiente familiar adequado; revelar incompatibilidade com a 
natureza da adoção (ou motivação ilegítima); e não oferecer reais 
vantagens para o adotando conforme o ECA art.s 29 e 43; 
Tendo seu pedido aprovado, deve-se realizar a inscrição no Cadastro 
Nacional de Adoção que é gratuito, inserir os dados, e especificar o 
perfil da(s) criança(s) que deseja adotar sendo:  
-Idade mínima; 
-Cor da pele; 
-Aceite ou não de grupo de crianças/ adolescentes com irmãos; 
-Aceite ou não, de crianças/ adolescentes com necessidades especiais;  

Etapa 3. Preparação para a Pretendentes que foram aprovados na etapa da entrevista e sem 
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adoção;  problemas na documentação no Cadastro Nacional de Adoção, irão 
passar por um curso de preparação psicossocial e jurídica no qual 
aprenderão: 
-Necessidades emocionais da criança adotiva; 
-Responsabilidades assumidas ao se tornarem pais; 

Etapa 4. Espera para 
acolhimento da criança 
adotada;  

O tempo de espera para o acolhimento irá variar conforme o perfil da 
criança/ adolescente que os pretendentes á adoção tiverem informado 
no cadastro; 

Etapa 5. Aproximação e 
convivência;  

Ao coincidir o perfil escolhido pelo pretendente a adoção com as 
características da criança que se encontra para a adoção, o juiz 
determina um estagio de convivência, no qual os pretendentes a 
adoção visitam frequentemente a(s) criança(s) no abrigo e passam 
algumas horas com ele(s) todos os dias.  

Etapa 6. Adoção  
Terminado o estágio de aproximação e convivência, a adoção é 
determinada pelo juiz, e só poderá ser rompida por decisão judicial de 
destituição do poder familiar. 

Fonte: Adoção passo a passo; www.mprs.mp.br (2013).  
 

Dessa forma este artigo teve como objetivo identificar a percepção 

contemporânea sobre a adoção das famílias que adotaram crianças ou adolescentes 

em duas cidades do Planalto Norte Catarinense através de suas narrativas e 

considerando os dados sobre crianças no processo de adoção das cidades de 

Canoinhas e Três Barras referentes ao ano de 2020.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Considerou-se como objetivos a comparação dos dados da adoção do ano de 

2020 da cidade de Canoinhas e Três Barras a qual se deu após entrar em contato 

com o responsável pela Vara Civil que autorizou o uso dos mesmos no trabalho.   

Também se considerou como objetivo a descrição das narrativas das 

percepções sobre o processo de adoção de algumas famílias que adotaram crianças 

após as entrevistas que atingirão os demais propósitos sendo o de Analisar os 

dados coletados por meio de levantamento de literatura cientifica sobre o processo 

de adoção e sintetizar as narrativas coletadas sobre a percepção das famílias do 

processo de adoção. 

Foi realizado também um levantamento bibliográfico sobre o tema e para 

análise dos dados foi feita pesquisa qualitativa e quantitativa,  

Para a realização do trabalho foram realizadas entrevistas com quatro 

famílias residentes no município de Canoinhas e Três Barras, com o uso de 

entrevistas estruturadas em forma de um roteiro com o objetivo de coletar 
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informações através das respostas acerca da percepção dos entrevistados sobre 

aspectos da adoção.  

As cidades onde se realizaram as entrevistas foram escolhidas por 

conveniência, e as famílias foram selecionadas após indicação de responsáveis 

pelas casas de acolhimento de Canoinhas e Três Barras tendo como critério ter 

praticado ao ato de adoção e residir em Canoinhas ou Três Barras e ter 18 anos ou 

mais.  

Os instrumentos foram a entrevista, tendo seu conteúdo transcrito para 

documento escrito que conforme Azevedo et al. (2017) apud Davidson (2009) define 

que as transcrições constituem-se como um processo que é teórico, seletivo, 

interpretativo, e representativo.  

Como critérios de submissão a Plataforma Brasil conforme resolução 466/12, 

a qual declara pesquisa envolvendo seres humanos é “pesquisa que, individual ou 

coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou partes 

dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, 

informações ou materiais biológicos”, assim, foi entregue aos participantes o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em anexo o qual foi lido, explicado e 

assinado. Devido a publicação da Resolução CNS 510/2016, que específica os 

protocolos de pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, é solicitada especial 

atenção ao enquadrar os projetos nas devidas áreas de conhecimento. Os projetos 

devem ser enviados aos pareceristas segundo a seleção feita pelo pesquisador 

responsável no momento da submissão e, consequentemente, devem atender às 

exigências específicas da área de enquadramento: Resolução 466/2012 para as 

áreas de Saúde; Resolução 510/2016 para as áreas de Humanas e Sociais. 

O projeto deste trabalho recebeu sua aprovação para realização do Comitê de 

Ética na data de 26 de outubro de 2020 com o número do CAAE 

38743120.0.0000.0117, assim foi possível realiza-las e obter as narrativas para 

elaboração do trabalho.  

Os dados obtidos por meio das narrativas dos familiares entrevistados foram 

reunidos em categorias e demonstrados por meio de quadros utilizando a Análise de 

Conteúdo que segundo Câmara (2013), designa um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações proposto pela autora Laurence Bardin (2011) que visa obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
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indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens.  

Quanto à finalidade, a pesquisa pode ser classificada como exploratória, que 

segundo Gil (2008), tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores, geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato. 

Quanto ao levantamento de dados referente ao número de crianças e 

adolescentes disponíveis para adoção das cidades de Canoinhas e Três Barras foi 

enviado um e-mail, após a aprovação do Comitê de ética, constando o termo de 

Autorização e Compromisso Para Uso Informações em que se solicitam os dados e 

o uso dos mesmos na pesquisa, para o juiz responsável pela Vara da Infância e da 

Juventude da cidade de Canoinhas, conforme consta nos anexos deste trabalho.  

Para este artigo foi realizado a pesquisa bibliográfica que conforme Pizzani et 

al. (2012) entende-se por pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as 

principais teorias que norteiam o trabalho científico, essa revisão é chamada de 

levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, a qual pode ser realizada em 

livros, periódicos, artigo de jornais, sites da Internet entre outras fontes. 

Pizzani et al. (2012) cita que a revisão de literatura tem vários objetivos, entre 

os quais citamos: a) proporcionar um aprendizado sobre uma determinada área do 

conhecimento; b) facilitar a identificação e seleção dos métodos e técnicas a serem 

utilizados pelo pesquisador; c) oferecer subsídios para a redação da introdução e 

revisão da literatura e redação da discussão do trabalho científico.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os participantes foram orientados a preencher e assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, contendo todos os esclarecimentos a respeito 

dos objetivos da pesquisa. As entrevistas foram feitas individualmente com um dos 

responsáveis, sendo que, na medida em que eles respondiam as questões, estas 

eram transcritas na íntegra pela entrevistadora. Com os dados de todas as 

entrevistas em mãos, o processo de análise dos dados foi feito a partir da 
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metodologia de análise qualitativa, empregando análise de conteúdo das respostas 

dos participantes. Após avaliar as respostas em função do conteúdo e categorização 

das mesmas, saliento que a essas puderam em geral se enquadrar em mais de uma 

categoria, os resultados são fornecidos a seguir. 

Para apresentar os resultados da pesquisa de campo descritos neste trabalho 

cada participante integrante das famílias que realizaram o ato de adotar e participou 

da pesquisa recebeu um número visando proteger sua identidade e as informações 

fornecidas.  

Para a primeira questão “O que te levou a adotar?” surgiram duas categorias: 

1)dificuldades relacionadas à gravidez / gestação, e 2) ajudar uma criança, 

sendo enquadrados na primeira categoria dois participantes, e na segunda categoria 

dois participantes, coforme se apresenta no quadro abaixo. Conforme Gondim et al. 

(2008) a pesquisa de Costa e Campos (2003) confirma a presença dos mesmos 

motivos encontrados na narrativa de pretendentes a adoção em outros locais do 

Brasil, o quadro 2 refere-se aos objetivos da adoção.  

 

Quadro 2 – Resposta a pergunta “O que te levou a adotar?” 

Família Cidade 
Dificuldades relacionadas à 

gravidez / gestação 
Ajudar uma criança 

Família 1 Três Barras  X 
Família 2  Canoinhas  X 
Família 3 Canoinhas X  
Família 4 Três Barras X  
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Na questão número 2 “Como foi o processo de adoção?” apresentada no 

quadro 03, foi observada nas narrativas a formação da variante tempo, onde foi 

obtido o seguinte resultado: três participantes declararam que o processo entre o 

pedido de adoção a estar com a criança sob sua responsabilidade foi rápido 

levando de uma semana a um mês, e um participante declarou ter levado sete anos 

entre o pedido de adoção e estar com a criança sob sua responsabilidade.  
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Quadro 3 – Resposta a pergunta “Como foi o processo de adoção?” 

Família Cidade Rápido 
Demorado pela escolha do perfil 

gerando desesperança 
Família 1 Três Barras X  
Família 2  Canoinhas X  
Família 3 Canoinhas  X 
Família 4 Três Barras X  
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Os entrevistados tiveram que corresponder a uma série de exigências, na sua 

maioria documentações e trâmites legais (audiências e processos de 

acompanhamento da criança), todos conheceram a história pregressa da criança e 

foram acompanhados por assistentes sociais, até que o processo de adoção fosse 

efetivado, a demora no caso de um dos participantes se deu pela escolha do perfil: 

criança recém-nascida, de pele branca. No caso dos outros três participantes não 

houve a escolha de idade. Em um dos casos a família adotante colocou como 

escolha do perfil a pele negra e não escolheu gênero. No caso da família 4 não 

houve escolha da idade ou cor da pele sendo escolha do perfil uma criança do sexo 

feminino. Na família 2 não houve escolha de nenhuma característica.  

Conforme Costa e Campos (2003) as crianças mais velhas, não brancas e 

com problemas de saúde tem mais dificuldade em ser adotadas, por não se 

encaixarem no perfil predominantemente escolhido/desejado pelos adotantes, as 

autoras também acreditam que por trás da idealização da criança a ser adotada 

pode estar o desejo de imitar ao máximo a situação biológica idealizada 

narcisicamente e/ou ainda encobrir os temores e receios com relação a história, 

origem e genética da criança. Foi possível encontrar a afirmativa no relato do 

participante da família 3 onde um dos responsáveis optou pela mesma cor de pele 

do casal (branca) “para não levantar suspeitas e ter que dar explicações” sic, visto 

que sua condição estava ligada dificuldades relacionadas a gravidez (baixa 

concentração de espermatozoides no homem) e também a gestação (dificuldade em 

gestar o bebê ocorrendo aborto na mulher).  

Costa e Campos (2003) apud Schettini (1998b) apontam para a 

supervalorização dos laços de sangue em nossa cultura, referindo ser comuns 

questionamentos sobre a conveniência ou não de incluir uma pessoa estranha na 

condição de filho, contudo, o autor aponta para o fato de que, no aspecto afetivo, as 

relações familiares não são garantidas pelos laços biológicos.  
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Costa e Campos (2003) citam que para Schettini (1998b), a família constituída 

dentro desses critérios de "amor obrigatório" e "amor espontâneo" apresentaria 

formas dinâmicas diferenciadas e, em ambas, o fator preponderante para o 

estabelecimento da relação de afeto seria a convivência. 

Huber e Siqueira (2010) citam que relatos de candidatos à adoção revelam 

fantasias e receio de serem passados para trás ou esquecidos, e esse aspecto 

ressalta a importância de disponibilizar acompanhamento e apoio durante a espera 

(REPPOLD et al., 2005). 

Na questão “Quais foram as dificuldades no processo de adoção?” se obteve 

três duas categorias de resposta conforme se apresenta no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Resposta a pergunta “Quais foram as dificuldades no processo de adoção?” 

Família Cidade Não houve 
O tempo que levou o processo 

de adoção 
Família 1 Três Barras X  
Família 2  Canoinhas X  
Família 3 Canoinhas  X 
Família 4 Três Barras X  
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

De acordo com Araújo e Faro (2017) a pesquisa realizada pelo CNJ (2013) 

revelou que a idade é o principal motivo de desencontro entre as preferências do 

pretendente e as características das crianças e dos adolescentes que aguardam por 

uma adoção no Brasil. Destaca-se que nove em cada dez pretendentes desejam 

adotar uma criança de zero a cinco anos, enquanto essa faixa etária corresponde a 

apenas nove em cada 100 das crianças aptas à adoção.  

Assim aliada a escolha do perfil a família 3 (criança recém nascida, de pele 

branca) a partir dos relatos, notou-se às expectativas positivas com relação à 

adoção (passar pelo que uma mãe biológica passa), e pareciam apresentar na 

época certa ansiedade da chegada do filho (a) “eu trabalhei uma época na 

maternidade e quando uma mãe decidia que não assumiria a criança eu pensava se 

aquela criança seria a minha, se seria a minha vez na fila de espera” sic. Os 

pretensos adotantes vivenciaram o tempo de espera pela criança com 

preocupações, expectativas e frustrações muitas vezes conforme o relato da 

participante “desesperança” sic, o que se afirma nos estudos de Araújo e Faro 
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(2017) apud Schettini et al. (2006) acerca das dificuldades vivenciadas pelos 

pretendentes a adoção em outros locais do Brasil também.  

A questão “Quais foram as dificuldades de adaptação em relação à adoção?” 

gerou o quadro 5, e foi possível formar duas categorias sendo 1)rotina (mudanças 

significativas como afastar-se do trabalho, deixar de ir a eventos dos quais 

costumava frequentar, acalmar a criança que chorava por não conhecer as pessoas) 

e na categoria 2) estado de saúde da criança (preocupação com relação a 

desnutrição, doenças, atraso no desenvolvimento cognitivo por falta de estimulação).  

 

Quadro 5 – Resposta a pergunta “Quais foram as dificuldades de adaptação em relação à adoção?” 
Família Cidade Rotina Estado de saúde da criança 

Família 1 Três Barras  X 
Família 2  Canoinhas X X 
Família 3 Canoinhas X  
Família 4 Três Barras X  
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

De acordo com Alves, Hueb e Scorsolini-Comin (2017) o autor Johson (2002) 

desenvolveu um estudo de revisão bibliográfica acerca dos efeitos da adoção sobre 

o desenvolvimento das crianças, concluindo que a adoção possui efeitos muito 

positivos sobre o desenvolvimento de crianças separadas de seus pais 

consanguíneos, mesmo com crianças que sofreram negligência e abusos extremos 

no início da vida, a família adotiva pode ser um ambiente capaz de reverter 

comprometimentos no desenvolvimento, auxiliando na elaboração do trauma 

emocional e também físico.  

Alves, Hueb e Scorsolini-Comin (2017) apud Winnicott (1990 [1988]) também 

ressalta que, no início da vida, um ambiente que consiga oferecer as condições 

necessárias para o amadurecimento se resume a uma pessoa que consiga 

identificar-se com o bebê e oferecer os cuidados necessários, sendo que o ideal é 

que essa pessoa seja sua mãe. Entretanto, quando, por algum motivo, a mãe não é 

capaz de oferecer esses cuidados, eles podem ser fornecidos por outra pessoa que 

se identifique com o bebê e consiga suprir suas necessidades.  

Dois dos participantes entenderam as necessidades das crianças físicas e 

emocionais e se adaptaram a nova rotina para suprir as necessidades das crianças 

como afastar-se das atividades laborais para tomar os cuidados com as crianças 

(levar a consultas e exames médicos, cuidado com horários dos medicamentos, 
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estimulação cognitiva da marcha e da fala que se apresentavam deficitária), e 

também a adaptação da rotina (como deixar de ir a eventos, pois a criança sentia 

desconforto e chorava na presença de outras pessoas) e busca de estratégias para 

suprir necessidades emocionais. Em todos os casos os participantes relataram 

adaptar sua rotina diária e ter sido em outros aspectos como a criar um filho 

biológico.  

Conforme Alves, Hueb e Scorsolini-Comin (2017) quando a mãe por adoção 

reconhece a falha no ambiente da criança, mesmo que essa falha não tenha sido 

causada por ela, e oferece os cuidados extras necessários, a criança pode 

recuperar-se, expressando o ódio por não ter sido atendida em suas necessidades 

na época correta. Logo, essa falha do ambiente precisa da adequação da mãe por 

adoção para que possa ser suprida, tornando o ambiente seguro e confiável, 

aliando-se à recuperação da criança. Porém, quanto maior for a de-privação, mais 

difícil será fazer com que a criança confie no ambiente.  

Conforme Baptista, Soares e Henriques (2013) são vários os estudos que têm 

documentado os efeitos negativos da institucionalização no desenvolvimento físico 

da criança, na verdade, este é o problema mais frequentemente observado em 

crianças institucionalizadas e recentemente. Porém, quando a criança é retirada de 

um contexto de privação de cuidados, verifica-se uma acentuada e imediata 

recuperação.  

Na questão “Houve o comunicado ao adotado sobre a adoção?” 100% dos 

participantes fez o comunicado, para comunicar consideraram a idade da criança 

sendo em média a partir dos 5-6 anos, idade que consideraram o nível de 

desenvolvimento em que a criança poderia começar a entender do que estavam 

falando. No diálogo das famílias revelou-se que acreditam ser um direito da criança 

conhecer sua história de origem, mesmo que com receio do que a criança poderia 

pensar sobre a situação conforme quadro 6.  

 

Quadro 6 – Resposta a pergunta “Houve o comunicado ao adotado sobre a adoção?” 
Família Cidade Sim Não 

Família 1 Três Barras X  
Família 2  Canoinhas X  
Família 3 Canoinhas X  
Família 4 Três Barras X  
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
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Conforme Solon (2006) considerando a capacidade de compreensão da 

criança, autores como Palacios, Sanchez- Sandoval e Léon (2004), Brodzinsky, 

Smith e Brodzinsky (1998), Brodzinsky, Schechter e Henig (1993), Brodzinsky, 

Synger e Braff (1984), sugerem que até os cinco ou seis anos as crianças não 

compreendem realmente o significado da adoção, sendo a partir dos seis ou sete 

anos que começam a aparecer as primeiras confusões, quando a criança aprende a 

diferenciar o filho adotado do  filho biológico. Solon (2006) cita que esta 

compreensão favorece o surgimento do “sentimento de perda” (para que a adoção 

ocorrer foi preciso que houvesse o abandono por parte da mãe biológica) que pode 

vir acompanhado por perguntas sobre a família biológica e as razões que a levaram 

a abandonar, assim, começa a surgir o medo de que a família atual também poderá 

o abandonar em algum momento.  

Segundo Sampaio, Magalhães e Fere- Carneiro (2018) apud Schettini et al. 

(2006) o histórico da criança adotada representa parte da sua identidade e não pode 

ser anulado, antes, deve ser integrado à nova ligação afetiva., assim, resignificar o 

passado fará parte do processo de construção da identidade da criança. Para os 

autores Schettini et al. (2006) o que se entende por revelação da história perde 

sentido na medida em que não existe revelação, mas uma história que é vivida e 

construída no dia a dia.  

O quadro 07 apresenta a questão “Quando comunicou pela primeira vez ao 

adotado sobre a adoção como ele reagiu?” obtiveram-se respostas variadas 

conforme se apresenta no quadro abaixo, ademais uma categoria se formou da 

narrativa “a criança disse que não quer conhecer a família/ pais/ mãe biológicos” 

sendo considerada uma reação verbal da criança:  

 

Quadro 07 – Resposta a pergunta “Quando comunicou pela primeira vez ao adotado sobre a adoção 
como ele reagiu?” 

Família Cidade 
Reação expressada pela 

criança 

A criança disse que não quer 
conhecer a família/ mãe/pais 

biológicos 
Família 1 Três Barras Ficou feliz X 
Família 2  Canoinhas Não expressou reação 

(não questionou ou disse 
algo) 

X 

Família 3 Canoinhas Não entendeu X 
Família 4 Três Barras Disse que já sabia X 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
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De acordo com Solon (2006) a compreensão do significado de ser adotado 

chega para diferentes crianças, em diferentes idades, mas em geral segue certa 

sequência em função do desenvolvimento cognitivo, emocional e social, bem como o 

contexto sócio-cultural em que a criança está inserida. Além disso, Solon (2006) cita 

que as crianças compreendem o fenômeno conforme suas capacidades cognitivas e 

experiências, assim uma criança em idade pré-escolar pouco diferencia entre o que 

ser um filho adotado e ser um filho biológico. Assim foi possível comprovar no relato 

do participante da família 3 que comunicou a adoção aos seis anos de idade e disse 

que a reação da criança foi não entender o que havia lhe sido comunicado.  

Foi possível encontrar no relato dos participantes a narrativa que ao saber 

que foi adotado a criança relatar não querer conhecer os pais biológicos, o que de 

acordo com Reis (2014) pode ocorrer devido ao fato de o adotivo apresentar medo e 

desejo de ser devolvido; julga ser ainda querido pelos pais biológicos, os quais 

também são temidos como possíveis raptores, que poderiam levá-lo de volta. Pode 

ainda acreditar que não foi considerado suficientemente bom pela família biológica 

em função de expressões de agressividade, voracidade, ciúmes e instintividade de 

forma geral. Na mesma medida, teme que a família adotiva também o rejeite.  

Reis (2014) cita que o adotivo vivencia fantasias tanto de abandono quanto de 

agressão em relação à mãe biológica, acreditando ser ela a pessoa responsável 

pelo seu desaparecimento. Também apresenta sentimentos persecutórios quanto à 

possibilidade de vir a ser roubado. Em contrapartida, também pode fantasiar que 

seja, ele próprio, filho adotivo, o responsável pela esterilidade da mãe adotiva.  

Na questão “O que as pessoas com quem se relacionam comentam quando 

diz que a criança é adotada?” as respostas dos participantes formaram três 

categorias de respostas, citadas pelos quatro participantes sendo a parabenização 

pelo ato que realizaram e explicações e motivos pelos quais as pessoas com quem 

se relacionam não praticaram o ato de adotar conforme se apresenta no quadro 08. 
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Quadro 08 – Resposta a pergunta “O que as pessoas com quem se relacionam comentam quando 
diz que a criança é adotada?” 

Família Cidade 

Recebem a 
parabenização e 
admiração pelo 
ato da adoção 

Diz que não 
adota(ou) por 
ausência de 

apoio do 
parceiro(a). 

Diz que não adota, pois, não 
sabe o que a criança pode 

trazer no sangue, se 
referindo á questões 

genéticas de doenças e 
comportamentos. 

Família 1 Três Barras X X X 
Família 2  Canoinhas X  X 
Família 3 Canoinhas X X X 
Família 4 Três Barras X  X 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Segundo Sampaio, Magalhães e Fere- Carneiro (2018) apud Vargas 

(1998/2013) apesar de a educação ser tão importante quanto a natureza biológica, o 

temor da herança patológica é um assunto frequentemente abordado por pais 

adotivos, no caso dos participantes esse aspecto faz parte dos relatos proferidos por 

pessoas com quem se relacionam, assim, se percebe que ainda prevalece a ideia de 

que não importa o que se faça, a personalidade da criança sempre será modelada 

pela "semente ruim" proveniente do biológico. 

Conforme Maux e Dutra (2010) apud Shafer (2008) os genes podem 

influenciar nossas reações à estimulação ambiental e, em última instância, nossa 

conduta social, mas dificilmente determinam nossa conduta. (...) a natureza precisa 

da educação para expressar seu comportamento, pois, a educação sempre age 

sobre a natureza, não existiria desenvolvimento algum sem a contribuição contínua 

de ambas.  

De acordo com Sampaio, Magalhães e Fere- Carneiro (2018) apud Luz, 

Gelani e Amaral (2014) apontam para a importância da desmistificação da origem do 

comportamento ser genética, uma vez que a crença de que a criança virá com maus 

hábitos pode comprometer tanto a construção do vínculo quanto o próprio 

desenvolvimento futuro da criança. 

Conforme Maux e Dutra (2010) a fantasia de que o filho adotivo possa "trocar" 

os pais adotivos pelos biológicos também pode dificultar àqueles a colocação de 

limites e regras, pois, eles podem ter receio de que o filho fique aborrecido e decida 

ir embora, ou que o filho pense que não é por eles amado, gerando assim a falta de 

autoridade,e esta pode gerar, como consequência, crianças desobedientes e sem 

limites, que lotam os consultórios psicológicos e estimulam as estatísticas de que 
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filho adotivo é sinônimo de criança problemática e adolescente rebelde. Assim os 

autores evidenciam que nesses casos percebemos que não é a adoção, mas a falta 

de segurança dos pais no vínculo afetivo construído com o filho, o medo de não ser 

o pai real ou "de direito" que gera as dificuldades futuras.  

Na questão “Qual sua percepção hoje sobre a adoção?” as respostas dadas 

pelos participantes se apresentam no quadro 09. 

 

Quadro 09 – Resposta a pergunta “Qual sua percepção hoje sobre a adoção?” 
Família Cidade Resposta do participante  

Família 1 Três Barras 
É uma coisa boa, uniu mais o casal, eu sou a favor da adoção, e adotaria 
outros.  

Família 2 Canoinhas 
É uma coisa maravilhosa, faria tudo novamente, trouxe alegria para a 
casa, tanto que adotei pela segunda vez tempo depois. 

Família 3 Canoinhas 
Ele é tudo (criança), adoção foi a melhor coisa que aconteceu para mim e 
meu marido. 

Família 4 Três Barras  
É uma coisa boa (resposta da mãe), uma vida que você tira de um lar e 
pode fazer o bem, e hoje ela faz o bem pra nós (resposta do pai). 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
 

De acordo com Guedes et al. (2011) no que diz respeito às motivações 

positivas para a parentalidade, as dimensões emocionais/ psicológicas têm 

contemplado a relação de amor recíproco, única e especial com a criança 

(LANGDRIDGE et al., 2005). Outros aspectos desta relação, como a alegria e a 

felicidade (CASSIDY, SINTROVANI, 2008) como foi possível constatar na narrativa 

da família 2 quando relata a alegria trazida pela criança adotada, o orgulho e 

estimulação (ARNOLD et al., 1975), a possibilidade de cuidar, ensinar (MILLER, 

1995) e reparar experiências com filhos anteriores (SIEGEL, SCHRIMSHAW, 2001) 

têm sido descritos. 

Conforme Guedes et al. (2011) estas dimensões têm ainda sido relacionadas 

com o fortalecimento ou manutenção da relação conjugal e a realização pessoal 

(VAN BALEN, TRIMBOS-KEMPER, 1995), o que foi possível observar no relato da 

familia1e da familia3 em relação aos aspectos trazidos pela adoção da criança para 

o seu relacionamento conjugal. Os laços familiares, como a companhia para outro 

filho (BULATAO, 1981), têm sido menos valorizados.  

De acordo com Bento (2008) apud Huber e Siqueira (2010), Reppold; Hutz 

(2002); Sonego; Lopes (2009) os estudos referentes à adoção aumentam a cada 

ano, porém, no Brasil, as pesquisas ainda não são suficientes para sanar os 
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diversos questionamentos que se inserem na compreensão dos aspectos 

psicológicos envolvidos no processo da adoção.  

Costa e Campos (2003) apud Huber e Siqueira (2010); Webber (2004); 

Sonego e Lopes (2009) alegam no que tange às famílias adotantes, a literatura 

brasileira tem sido incisiva ao destacar a carência de estudos que partam do ponto 

de vista dos casais adotantes, visto que as pesquisas ainda focalizam as 

percepções e os sentimentos dos filhos adotados, assim com este trabalho foi 

possível levantar alguns dados relevantes para o inicio desta temática.  

Minayo (2001) destaca que a violência contra criança e adolescente, no 

transcorrer da civilização, além do caráter arbitrário dos pais de decidirem sobre sua 

vida, sempre esteve muito vinculada ao processo educativo, o autor também 

ressalta que ela tem sido considerada, em todos os tempos, como um instrumento 

de socialização e portanto, como resposta automática a desobediências e rebeldias, 

desta forma como filhos biológicos podem sofrer violências a criança adotada 

apresenta esta infeliz possibilidade, o que passa a tornar necessário o 

acompanhamento destas em sua vivência com os adotantes, a fim de prevenir 

novos sofrimentos a estas criança/ adolescentes. 

A violência psicológica para Minayo (2001) também denominada tortura 

psicológica, que ocorre quando os adultos sistematicamente depreciam as crianças, 

bloqueiam seus esforços de auto-estima e realização, ou as ameaçam de abandono 

e crueldade. Trata-se de um tipo de relação muito pouco estudado entre nós, mas 

que tem um efeito muito perverso no desenvolvimento infanto-juvenil. Uma dessas 

formas de violência pode ser citada pela ameaça de devolução da criança a 

instituição em um momento de raiva ou descontrole o que destaca Peiter (2016) ao 

citar que a devolução do filho adotado, de acordo com sua experiência, pode surgir 

em diferentes níveis no processo adotivo podendo estar presente como uma 

fantasia, um risco ou ameaça, e até culminar em sua manifestação mais dramática, 

como um ato.  

Peiter (2016) assinala a delicada questão da história da criança lembra a 

existência de uma origem estranha aos pais adotivos, e, deste modo, ocupa um 

lugar de exterioridade no imaginário parental, abrindo caminhos para fantasias de 

retorno àquele lugar, será nesse âmbito que o tema das origens em algum momento 
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se enlaça com a eventualidade da devolução do adotado, fantasiada ou posta em 

ato.  

Peiter (2016) cita que a experiência de Ghirardi (2015) na escuta desses 

casais com aflições relacionadas à hipótese de devolução da criança por algum 

motivo, ao serem acolhidos em suas angústias, os casais podem expressar alívio e 

até satisfação em constatar que devolver não precisa ser a única ou a última saída 

para ultrapassar os intensos conflitos com a criança, e, esperançosamente, a autora 

nos diz que "a palavra poderá reverter o ato da devolução". 

Após o deferimento do juiz da Vara Civil de Canoinhas sobre o pedido dos 

dados relacionados a adoção das duas cidades das quais foram realizadas as 

entrevistas sobre a percepção da adoção foi levantado o número total de crianças e 

adolescentes pertencentes a Canoinhas ou Três Barras em situação de acolhimento, 

sendo 21; Número de crianças e adolescentes disponíveis para adoção 

pertencentes à Canoinhas ou Três Barras; Número de adoções realizadas de janeiro 

à 1 de dezembro de 2020;  

O afastamento de crianças e adolescentes de suas famílias, por intermédio da 

medida protetiva de acolhimento institucional, não significa que os pais foram 

destituídos do poder familiar, e, portanto, que eles estejam aptos a serem adotados 

e inseridos no Cadastro Nacional da Adoção (CNA), desta forma os dados 

apresentados podem sofrer alterações significantes visto que não há como prever 

quando ocorrerá algum evento que leve a criança à situação de acolhimento ou a 

sua saída da mesma.   

Espindola, Viana e Oliveira (2019) referem que de acordo com o Código Civil 

(art. 1.638 do CC), a perda do poder familiar poderá ocorrer pelas seguintes causas: 

castigos imoderados; abandono; prática de atos contrários à moral e aos bons 

costumes; entrega irregular do filho para adoção; ou caso haja a prática de 

homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, 

estupro, ou crime diverso contra a dignidade e sexual, com pena de reclusão contra 

o outro titular do poder familiar, filho, filha ou descendente.  

Consequentemente Espindola, Viana e Oliveira (2019) citam que o abandono 

e o acolhido ser vítima, seja de abusos físicos/psicólogos, ou seja, sexuais, poderão 

acarretar a destituição do poder familiar e a disponibilização dos acolhidos para a 

adoção. Portanto, em regra, crianças e adolescentes encaminhados para o 



 

181 
A investigação científica da psicologia na UnC Campus Canoinhas (ISBN: 978-65-88712-17-7) 

acolhimento estatal, pelas motivações apresentadas para a aplicação da medida de 

proteção, não estão aptos à adoção, pois não há causa para a destituição do poder 

familiar de seus pais. Logo, o acolhimento institucional não pode ser compreendido 

como sinônimo de crianças e adolescentes disponíveis à adoção. 

Conforme ressalta Oliveira (2013) atualmente, é expressivo o número de 

crianças que lotam os abrigos, porém nem todas estão aptas para adoção, porque 

este é um processo que só ocorre quando se esgotam todas as possibilidades de 

permanência junto à família, e enquanto isso essa demora faz com que as crianças 

cresçam, não condizendo com o perfil que buscam os candidatos a adoção.   

Espindola, Viana e Oliveira (2019) expressam que conforme o art. 166 do 

ECA, para que uma criança e adolescente acolhidos seja considerada adotável, e 

então inseridas no cadastro como disponível à adoção, seus pais deverão ser 

previamente destituídos do poder familiar, por meio de uma ação judicial, exceto se 

forem falecidos ou aquiescerem com a colocação dos filhos em uma família 

substituta. Desta forma das crianças e adolescentes citadas  nos dados da pesquisa 

incluem crianças acolhidas que aguardam possibilidade de retorno à família genitora 

ou não havendo a possibilidade desta tenta-se a família extensa, se porventura não 

houver possibilidade com esta última a criança é encaminhada para o processo de 

destituição e somente depois poderá ser considerada apta para adoção, assim da 

mesma forma em que os dados sobre as crianças acolhidas é instável, os dados 

sobre o número de crianças aptas a serem adotadas também é.  

 

Gráfico 01 – Número de adoções á crianças de Canoinhas ou Três Barras de janeiro a 1 de 
dezembro de 2020 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
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Silva et al. (2017) cita que além dos processos de habilitação, as equipes 

psicossociais são responsáveis pelo andamento de todas as etapas que dizem 

respeito ao processo de adoção, desde a destituição do poder familiar, em que a 

equipe avalia as condições da família para a manutenção ou retirada da criança do 

contexto de vulnerabilidade, até a inserção da criança de fato na convivência com a 

família substituta. 

Silva et al. (2017) apud Nabinger (2010) referem que na última etapa, 

denominada na literatura a área como “colocação”, inicia-se com a proposição 

(momento em que se propõe aos pretendentes quem é a criança a ser adotada 

através de documentos) e preparação da criança para a apresentação da família.  

Os autores Silva et al. (2017) apud Nabinger (2010) também citam que na 

sequência, as duas partes são apresentas e passam por um período de adaptação 

que finalizará com a mudança efetiva da criança ou adolescente para sua nova 

casa. Inicia-se então o estágio de convivência, período em que a equipe segue 

acompanhando a família para auxiliar no processo de construção dos vínculos.  

Outro ponto a considerar de acordo com Silva et al. (2017) são estudos 

nacionais e internacionais que apontam para a complexidade e importância da etapa 

de colocação, neste período que é denominado por Costa e Rosseti-Ferreira 

(2007) como a entrada no “limbo”, por se tratar de um momento frágil, de construção 

de vínculos onde todos os envolvidos sabem da possibilidade da devolução da 

criança à instituição.  

Silva et al. (2017) relata que a colocação traz consigo a concretização da 

adoção normalmente implicando em perdas, lutos e rompimentos, é um momento 

que simboliza a nova filiação e a desvinculação definitiva da criança da sua família 

de origem Nabinger (2010), a ruptura dos laços de convivência com os colegas e 

cuidadores da instituição de acolhimento Vargas (1998), entre outras perdas de 

vínculos com pessoas com as quais a nova rotina não possibilitará o contato diário.   

Silva et al. (2017) apud Hamad (2002); Levinzon (2014); Nabinger (2010) 

sobre o estágio de convivência, a lei não estabelece um tempo determinado para a 

sua duração, ficando a equipe técnica a cargo de avaliar as necessidades de cada 

caso especificamente. Assim dentre as 10 crianças/ adolescente citadas nos dados 

uma parte delas está passando pelo período de convivência o que pode terminar no 

dia seguinte a realização da pesquisa e vir a receber a sentença da adoção 
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alterando os dados, e outras já receberam a sentença da adoção e agora iniciaram 

sua jornada com a nova família. 

 

CONCLUSÃO 

 

Desafios apareceram para os pais entrevistados como adaptação a rotina e 

preocupações com a saúde da criança, mudanças de hábitos e comportamentos e a 

maneira como cada um acolheu e lidou com cada dificuldade apresentada pela 

criança adotada foi de importância fundamental para garantir o fortalecimento do 

vínculo entre adotantes e o adotivo, pais e filhos. 

Oferecer uma família que possa dar conforto, afeto e acima de tudo amor, 

proporciona à criança uma base para o seu desenvolvimento. Contudo, é preciso ter 

em mente que a adoção não aparece como um meio de resolver problemas sociais, 

como abandono e a institucionalização, mas sim, como um direito de todo indivíduo 

a ter uma expectativa de futuro em família, seja biológica ou adotiva. Todavia, nota-

se ainda a existência de mitos e preconceitos, além das dificuldades relacionadas a 

espera pelo perfil “escolhido”, os esforços conjuntos da sociedade em geral e os 

muitos exemplos de adoções bem-sucedidas de que se tem notícia ultimamente têm 

contribuído neste sentido. 

No que diz respeito a variáveis entre as famílias participantes de Canoinhas e 

famílias de Três Barras não houve diferenças quanto a percepção contemporânea 

da adoção, pelo contrário os participantes apresentaram em suas narrativas 

conteúdos semelhantes, o que parece corresponder a um ato social bem aceito pela 

cultura das duas cidades visto que são vizinhas.  

O presente trabalho foi realizado com apenas uma amostra de participantes 

do Planalto Norte Catarinense, o que não comporta a generalização das conclusões 

neste trabalho apresentadas, mas apresenta dados em relação à percepção 

contemporânea dos participantes, o que colabora para possíveis intervenções à 

cerca da adoção. 

Acredito que reflexões sobre essa temática devam transpor os limites de 

apenas a produção deste trabalho de conclusão de curso dirigindo-se à discussões 

e produções científicas e culturais, que possam possibilitar a revisão de valores à 

cerca do ato de adotar e que venham contribuir para a promoção de mudanças que 
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visem construir uma nova cultura relacionada a vivência da adoção, firmada em 

atitudes como oportunizar o cumprimento do direito da criança e do adolescente a 

uma família, aos cuidados as suas necessidades físicas e emocionais.  
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TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS E AS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E 

MANEJO EM ACADÊMICOS DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO- CAMPUS 

CANOINHAS  

Jéssica Kelczeski19 
Fabiana K Ludka20 

 

RESUMO 

O estudo tem por finalidade verificar a prevalência de transtorno mental comum 
(TMC) em acadêmicos de graduação da Universidade do Contestado Campus 
Canoinhas, bem como auxiliar com estratégias de prevenção e manejo desses 
transtornos. A demanda surgiu a partir de pesquisas que foram realizadas nos 
países ocidentais e os resultados indicam que 90% das morbidades psiquiátricas 
encontradas referem-se a distúrbios não-psicóticos. Porém, devido às várias 
questões conceituais e metodológicas imbricadas no diagnóstico dos distúrbios não-
psicóticos, especialmente as que se referem à distinção entre depressão e 
ansiedade, alguns estudos têm utilizado categorias diagnósticas mais amplas, 
designando-as. Foi realizado um estudo quantitativo no mês de novembro de 2019 a 
março de 2020, com aplicação do instrumento de autopreenchimento Self-Reporting 
Questionnaire (SRQ-20). Estudos têm demonstrado que o ingresso na universidade 
pode expor os estudantes a estressores específicos como ansiedade, problemas de 
moradia, distância da família. E os últimos períodos na universidade podem 
sobrecarregá-los, devido à ansiedade da conclusão do curso, a dedicação e pressão 
psicológica durante a preparação do trabalho de conclusão de curso (TCC), à 
incerteza quanto ao futuro profissional, que podem oferecer riscos à saúde mental 
dos estudantes podendo deixá-la debilitada. Diante deste contexto, este estudo 
justifica-se por colaborar com a identificação precoce dos TMC nos acadêmicos 
universitários da Universidade do Contestado – Campus Canoinhas, fornecendo 
assim subsídios para a implementação de intervenções a fim de aprimorar a 
experiência dos acadêmicos nesta fase da vida, bem como implementar e até 
mesmo criar estratégias que sejam eficazes na prevenção deste transtorno nesta 
população. Os resultados obtidos demonstram alto índice de TMC (65,2%) entre os 
acadêmicos. Observou-se que o gênero feminino é o mais afetado por esses 
transtornos (62,6%). Com relação à área de conhecimento, acadêmicos da área de 
sociais aplicadas (33,1%) são os mais atingidos. Parece não existir uma estreita 
correlação entre os dados sociodeomográficos e os TMCs. Foram propostas 
estratégias de prevenção e manejo dos TMCs através de infográficos e do desafio 
“Viver bem faz bem”. Os resultados devem ser avaliados com cautela em função do 
tamanho da amostra. 

 

Palavras-Chave: Transtorno Mental Comum. Curso de graduação. Universidade do 

Contestado  
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ABSTRACT 

The study aims to verify the prevalence of common mental disorder (CMD) in 
undergraduate students at the Universidade do Contestado-Campus Canoinhas, as 
well as assist with strategies for the prevention and management of these disorders. 
The demand arose from research that was carried out in western countries and the 
results indicate that 90% of the psychiatric morbidities found refer to non-psychotic 
disorders. However, due to the various conceptual and methodological issues 
involved in the diagnosis of non-psychotic disorders, especially those that refer to the 
distinction between depression and anxiety, some studies have used broader 
diagnostic categories, designating them. A quantitative study was carried out from 
November 2019 to March 2020, using the Self-Reparting Questionnaire (SRQ-20). 
Studies have shown that entering university can expose students to specific 
stressors such as anxiety, housing problems, distance from family. And the last 
periods at the university can overwhelm them, due to the anxiety of completing the 
course, the dedication and psychological pressure during the preparation of the 
course conclusion work (TCC), the uncertainty about the future professional, which 
can pose risks to the students' mental health and can leave them weakened. Given 
this context, this study is justified for collaborating with the early identification of CMD 
in university students at the University of Contestado - Campus Canoinhas, thus 
providing subsidies for the implementation of interventions in order to improve the 
experience of academics at this stage of life, as well how to implement and even 
create strategies that are effective in preventing this disorder in this population. The 
results obtained demonstrate a high rate of CMD (65.2%) among academics. It was 
observed that the female gender is the most affected by these disorders (62.6%). 
Regarding the area of knowledge, academics in the field of applied social (33.1%) 
are the most affected. There does not seem to be a close correlation between 
sociodeomographic data and CMDs. Strategies for the prevention and management 
of CMDs through infographics and the challenge “Living well does well” were 
proposed. The results must be carefully evaluated according to the sample size. 

 

Keywords: Common Mental Health. Graduation course. Universidade do 

Contestado 

 

INTRODUÇÃO 

 

Entende-se como Transtorno Mental Comum (TMC) a condição em que o 

indivíduo apresenta sintomas não psicóticos, como insônia, fadiga, sintomas 

depressivos, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas 

somáticas, que produzem incapacidade funcional, mas que não preenchem os 

requisitos para os diagnósticos do Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças 

Mentais (DSM) (LUDEMIR; MELO, 2002; POTHEN et al., 2003). 
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No Brasil, a prevalência de TMCs oscila entre 20% a 50% e é considerada 

elevada por estudiosos na área (GONÇALVES; STEIN; KAPCZINSKI, 2008; 

ANDREOLI, 2007). Esses transtornos levam a um enorme impacto funcional, 

trazendo prejuízos pessoais e acadêmicos e parecem estar relacionados a fatores 

socioeconômicos, como pobreza e desemprego, bem como ao gênero e uso de 

substâncias psicoativas (HINKIN et al., 2004).  

Estudos têm demonstrado que o ingresso na universidade pode expor os 

estudantes a estressores específicos como ansiedade, problemas de moradia, 

distância da família. E os últimos períodos na universidade podem sobrecarregar os 

estudantes, devido à ansiedade da conclusão do curso, a dedicação e pressão 

psicológica durante a preparação do trabalho de conclusão de curso (TCC) (CALAIS 

et al., 2007), à incerteza quanto ao futuro profissional, que podem oferecer riscos à 

saúde mental dos estudantes podendo deixá-la debilitada (POLYDORO et al., 2001).  

Este trabalho tem como objetivo investigar a prevalência de Transtornos 

Mentais Comuns em acadêmicos da Universidade do Contestado (UnC) -Campus 

Canoinhas e propor estratégias de intervenção que buscam a prevenção e manejo 

desses transtornos. 

É justificado pelo fato de que: I) a prevalência de TMCs é bastante elevada 

em acadêmicos universitários no Brasil e no mundo; II) TMCs são sub 

diagnosticados devido a lacuna existente no DSM, levando ao não tratamento; III) 

TMCs diminuem a qualidade de vida, a capacidade cognitiva e consequentemente o 

rendimento escolar; IV) não existem dados regionais que estabeleçam a prevalência 

de TMCs em acadêmicos universitários na região de abrangência da UnC; V) 

possibilidade de identificar TMCs permitindo intervenção adequada.  

Segundo a OMS 450 milhões de indivíduos têm problemas mentais e 

psicossociais (2018). Dentre os problemas mentais, os transtornos mentais comuns 

(TMC) afetam indivíduos com uma prevalência global de 29% ao longo da vida 

(STEEL et al., 2014).  

A idade adulta é reconhecida como o período de desenvolvimento associado 

a diferentes desafios psicológicos (sentimentos contraditórios, exploração de 

identidade, mudanças nas relações de trabalho e estudo, maior autofoco e menor 

preocupação com o outro) (ARNETT; ŽUKAUSKIENĖ; SUGIMURA, 2014). Muitos 

transtornos mentais têm seu primeiro episódio ocorrendo antes dos 24 anos de 
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idade sendo que o pico de incidência ocorre no início da maturidade (KESSLER et 

al., 2005). Os adultos são, portanto, um grupo populacional em manifesta 

necessidade de intervenções de saúde mental oportunas, apropriadas e eficazes 

(MCGORRY et al., 2014). Os adultos jovens que estudam na universidade são 

frequentemente expostos a estressores adicionais - como deixar o lar familiar, 

construir redes sociais e se adaptar a um novo ambiente acadêmico - que 

provavelmente afetará ainda mais a saúde mental (ROYAL COLLEGE OF 

PSYCHIATRISTS, 2011). De fato, estudantes universitários experimentam mais 

problemas emocionais do que indivíduos não-universitários da mesma idade 

(JENKINSON et al., 1993; MUSIAT et al., 2019).  

Estudos epidemiológicos apontam que 12 a 50% dos universitários 

apresentam os critérios para diagnóstico de um ou mais de um transtorno mental. 

Estudos realizados tendo como amostra universitários e pessoas da mesma faixa 

etária que não cursam a graduação, mostram que os universitários apresentam 

maior risco para o desenvolvimento de transtornos mentais (BLANCO et al., 2008; 

HUNT et al., 2010).  

De todo modo, transtornos mentais no início da vida adulta estão associados 

a resultados adversos de longo prazo na idade adulta posterior, incluindo problemas 

de saúde emocional e física persistentes (SCOTT et al., 2016), disfunção nas 

relações sexuais (KERR; CAPALDI, 2011) e marginalização do mercado de trabalho 

(NIEDERKROTENTHALER et al., 2014; GOLDMAN-MELLOR et al., 2014). Estes 

resultados adversos a longo prazo podem ser mediados por problemas de saúde 

mental que existem durante os anos de graduação, uma vez que este período 

constitui um pico para o início de uma ampla gama de transtornos mentais (IBRAHIM 

et al., 2013).  

Neste sentido, a compreensão do contexto no qual a existência de TMC 

ocorre  pode ter implicações muito importantes para o entendimento de questões 

como baixo desempenho cognitivo, evasão dos cursos de graduação e até mesmo 

criação de intervenções em saúde mental que promovam tanto a rápida identificação 

de TMCs em universitários, bem como o direcionamento para a intervenção desses 

transtornos (DE LUCA et al., 2016; MORTIER et al., 2015; HYSENBERGASI et al., 

2009; ANDREWS; WILDING, 2009).  
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

Este trabalho foi inicialmente aprovado para execução pelo Comitê de Ética 

para Pesquisa em Humanos (CEP) da UnC, sob número de protocolo 

19908919.3.0000.0117.  

A população alvo do estudo foi formada por 161 estudantes dos cursos de 

graduação ofertados na Universidade do Contestado Campus Canoinhas. Foram 

incluídos no estudo acadêmicos com idade igual ou superior a 18 anos, 

independentemente do gênero, que aceitaram participar da pesquisa, assinaram o 

TCLE e que não estavam passando, no momento da coleta de dados, por nenhuma 

intervenção psicológica ou psiquiátrica (SILVA; NETO, 2014). A adesão ao 

seguimento foi voluntária. 

Participaram do estudo, acadêmicos dos cursos de graduação em 

Administração, Direito, Farmácia, Psicologia, Pedagogia, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Florestal e Optometria. Estes cursos foram segregados nas seguintes 

áreas do conhecimento: Humanas, Sociais aplicadas, Saúde e Engenharias. 

 

COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de novembro de 2019 a setembro 

de 2020.  

Foi realizado visita às salas de aula dos acadêmicos da Universidade do 

Contestado - Campus Canoinhas para convidá-los a responder a pesquisa. Durante 

a visita foram explicados os objetivos da pesquisa e os mesmos responderam ao 

questionário socioeconômico e SRQ 20 via Google forms, onde cada acadêmico 

recebeu o link da pesquisa para participação. 

 

Investigação Sociodemográfica 

 

O questionário sociodemográfico foi utilizado tendo como base aspectos 

sociais, econômicos e domiciliares dicotomizados para análise. Com relação à faixa 
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etária, os sujeitos da pesquisa foram subdivididos em faixas de: 18 a 21 anos, 22 a 

25 anos, 25 a 30 anos e 30 anos ou mais. A situação laboral foi dividida nos 

seguintes grupos: i) trabalho - quando o sujeito possui atividade laboral remunerada 

e ii) sem trabalho - quando o sujeito da pesquisa não possui atividade laboral 

remunerada. O número de residentes no domicílio foi categorizado como apropriado, 

quando a residência é habitada por até quatro (4) pessoas ou inapropriado, quando 

é habitada por mais de quatro (4) pessoas. Quanto à situação socioeconômica, a 

amostra foi dividida inicialmente em quatro classes:  i) com renda de até um salário 

mínimo nacional (R$ 1.045,00), ii) com renda de até dois salários mínimos nacionais 

(R$ 2.090,00), iii) com renda de até 3 salários mínimos (R$ 3.135,00), ou iv) com 

renda superior à três salários mínimos segundo o poder econômico das famílias, 

através do que preconiza a Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas (ABEP, 

2003).  

 

Investigação de Transtorno Mental Comum (TMC) – Aplicação do SRQ- 20 

 

Para identificação da ocorrência de TMC foi utilizada a escala Self Report 

Questionnaire (SRQ-20). Trata-se de uma escala de rastreamento dos TMC, 

elaborada por Harding e colaboradores e validada para o contexto brasileiro, 

primeiramente por Mari e Williams (1986) e, posteriormente, por Gonçalves et al 

(2008). Trata-se de uma escala de medida unifatorial, que apresenta propriedades 

psicométricas adequadas de validade e fidedignidade. Possui 20 questões com 

alternativas de respostas do tipo “sim” ou “não”. Esse instrumento é recomendado 

pela OMS para estudos de levantamento, por apresentar facilidade de aplicação e 

custo reduzido. Foi utilizado como ponto de corte seis ou mais respostas positivas 

para os homens, e para as mulheres sete ou mais respostas positivas (SANTOS ET 

AL., 2011).  

 

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E MANEJO DE TMC 

 

A partir da categorização da população e da correlação dos resultados 

obtidos, obteve-se o levantamento da prevalência dos TMCs, bem como subsídios 

que permitiram propor duas ações: i) a criação de estratégias para prevenção de 
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TMCs em acadêmicos e ii) a criação de intervenções com foco em acadêmicos com 

TMC, a fim de aprimorar a experiência nesta fase da vida. 

Foram utilizados como ferramenta de estudo os meios digitais, os quais foram 

divulgados nas mídias sociais do curso de Psicologia e da Universidade do 

Contestado. Os infográficos foram criados utilizando a plataforma Canva, tendo 

como base autores como Andrade, Gorenstein, Vieira, Tung e Artes (2001), 

Peregrino (1996), Kaplan e Sadock (1990), Lipp e Melagris (2001). 

Como estratégias de prevenção dos TMCs, foram criados infográficos 

informativos sobre o que são TMCs, bem como quais são os principais fatores e 

transtornos mais presentes nessa fase da vida acadêmica. 

Como estratégias de manejo dos TMCs criou-se um desafio de 7 dias. O 

Desafio levou o nome de “Viver bem, faz bem” e teve como objetivo propor 

ferramentas práticas de enfrentamento de TMCs (ansiedade, estresse, fadiga).  

O desafio ocorreu da seguinte maneira: para cada dia da semana criou-se 

uma tarefa a ser realizada. A descrição e explanação da atividade a ser realizada 

ocorreu por meio de vídeos curtos disponibilizados nas redes sociais da 

Universidade do Contestado (@unc_canoinhas) e do curso de Psicologia da UnC- 

Canoinhas (@psico_unccanoinhas).  

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS 

 

Os resultados foram analisados, compilados e apresentados na forma de 

quadros elaborados pelo Microsoft Word 2010. Os dados socioeconômicos, dados 

acadêmicos e da presença de TMC foram correlacionados e discutidos conforme 

literatura especializada.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Essa pesquisa foi realizada com 161 acadêmicos dos cursos de graduação da 

UnC - Canoinhas no período de novembro de 2019 à setembro de 2020, foi 

conduzida através do autopreenchimento de questionário socioeconômico e do 

instrumento para determinação de TMC (SRQ-20).  
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CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA AMOSTRA  

 

Com relação ao gênero (Tabela 1), 62,07% dos participantes da pesquisa são 

mulheres, e 37,03% são do sexo masculino. Pesquisas realizadas no Brasil indicam 

que o número de mulheres que ingressaram no ensino superior entre os anos de 

2009 e 2013 é maior quando comparado com o número de homens e equivale a 

51,4% da população de estudantes (PNAD) 2013. A tradição da universidade como 

um espaço masculino foi marcantemente rompida já na década de 1970, quando a 

entrada feminina nesse espaço se tornou mais intensa como mostra o Censo 

Demográfico de 1980, as mulheres de 25-29 anos com nível universitário eram 5% - 

porcentagem superior ao sexo masculino (IBGE, 2000). 

Com relação à prevalência de idade dos participantes da pesquisa (Tabela 1), 

é possível verificar que a maior parcela dos estudantes participantes da pesquisa 

possui idade entre 18 e 21 anos de (32,3%), seguido dos estudantes entre 22 e 25 

anos (27,3%), dos maiores de 30 anos (27,3%), e dos que possuem faixa etária 

entre 26 e 30 anos (13%). Segundo Pesquisa realizada pelo IBGE, o acesso à 

educação superior para pessoas na faixa etária de 18 a 24 anos quase dobrou entre 

os anos de 2000 e 2010. A proporção destes jovens que declararam ter tido acesso 

ao nível superior era de apenas 9,1% no ano inicial deste período, mas ao final 

atingiu 18,7% do total (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

2010).  

Com relação ao número de pessoas por residência, 54,7% dos participantes 

apresentam moradia apropriada e 45,3% dos participantes tem a moradia 

classificada como não apropriada (Tabela 1). Segundo o IBGE para a população 

Brasileira a média de residentes em um mesmo domicílio ficou em cerca de 4 

pessoas, o que corrobora com os resultados obtidos neste estudo. 
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Tabela 1 – Caracterização dos participantes da pesquisa. 
GÊNERO 

Masculino 37,4% 
Feminino 62,6% 

FAIXA ETARIA 
18 a 21 anos 32,9% 
22 a 25 anos 26,5% 
26 a 30 anos 12,9% 
Mais de 30 anos 27,7% 

*MORADIA 
Apropriada 54,7% 
Não Apropriada 45,3% 

RESIDÊNCIA 
Santa Catarina 80,7% 
Outros Estados 19,3% 
REMUNERAÇÃO   
Trabalho remunerado 89,4% 
Sem remuneração 10,6% 

MORADIA 
Própria 83,01% 
Alugada/ cedida 16,9% 

RENDA 
Até 1 salário mínimo nacional 6,9% 
Até 2 salários mínimos nacional 10,6% 
Até 3 salários mínimos nacional 22,5% 
Mais de 3 salários mínimos nacional 60% 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Com relação ao local de residência, pode-se perceber que 80,7% dos 

participantes residem no estado de Santa Catarina e os demais, 19,3% residem em 

outros estados. A cidade de Canoinhas é uma cidade que faz divisa com o estado 

do Paraná e por essa questão pode-se observar que muitos alunos são de outro 

estado, e, além disso, a Universidade do Contestado Campus Canoinhas oferece 

em regime especial dois cursos e que trazem alunos de diferentes estados. 

Estudos têm demonstrado que ingressar na universidade pode expor os 

estudantes à estressores específicos como diminuição da renda per capta, distância 

da família e questões de moradia (CALAISS et al., 2007). Para a amostra analisada, 

60% apresenta renda per capta bruta superior à três (3) salários mínimos nacional.  

Na região de Santa Catarina, a renda per capta segundo o último IBGE ficou 

entre 1.769,00 e 2.536,00 reais por família. A renda per capta de Santa Catarina é o 

quinto maior do Brasil. E o maior valor do país é do Distrito Federal, com rendimento 

médio de R$4.044,00 (IBGE, 2020). Como se pode perceber, nessa pesquisa, boa 

parte dos acadêmicos possui renda mensal superior a 3 salários mínimos nacionais. 

Desta forma, muito provavelmente, na amostra estudada, não existe relação causal 

entre renda e TMC, o que difere de outros estudos realizados (GOMES 2014), em 
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que a maior prevalência de TMC ocorreu em participantes que recebiam até um 

salário mínimo mensal. 

Observou-se também que 83,1% dos acadêmicos moram em casa própria. 

Em relação a esse dado coletado não existem dados para serem comparados, 

porém vale ressaltar que em algumas regiões, a questão de a moradia ser alugada 

pode estar relacionada negativamente com a questão de mobilidade social e saúde 

mental ao longo do ciclo vital (QUADROS, 2016). 

 

CARACTERIZAÇÃO ACADÊMICA DA AMOSTRA   

 

Na caracterização acadêmica da amostra, observou-se que a população 

estudada foi formada por acadêmicos dos cursos de graduação em Administração, 

Direito, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Farmácia, Psicologia, Pedagogia 

e Optometria. Os acadêmicos foram compilados de acordo com a área do 

conhecimento como mostra a Tabela 2.  

Com relação às fases cursadas pelos sujeitos da pesquisa, observou-se que 

34,8% dos acadêmicos cursavam as fases iniciais do curso de graduação, enquanto 

65,2% cursavam as fases finais (6ª a 10ª fase). 

 

Tabela 2 – Caracterização acadêmica dos participantes 

ÁREAS DO CONHECIMENTO TMC (+) TMC (-) 
TOTAL DA 
AMOSTRA 

Humanas 27 pessoas 12 pessoas 24,9% 

Sociais Aplicadas 41 pessoas 11 pessoas 33,1% 
Saúde 28 pessoas 18 pessoas 30% 
Engenharias 9 pessoas 15 pessoas 12% 
                 
                 FASE                                  TMC (+)                  TMC (-)   
Fases iniciais (1ª à 5ª) 30 pessoas 24 pessoas 34,8% 

Fases Finais (6ª à 10ª) 75 pessoas 32 pessoas 65,2% 
Fonte: Autor, (2019/2020).  

 

Destaca-se neste ponto o maior índice de participação dos acadêmicos das 

fases mais avançadas em relação aos acadêmicos das fases iniciais. Em outras 

pesquisas realizadas acerca da temática do comprometimento do acadêmico, para 

Ferreira (2012) o comprometimento implica responsabilidade e compromisso e este 

impacta na formação dos profissionais. De acordo com o autor Coulon (2008), o 

Ensino Superior é uma escolha, porém exige-se que a construção desse sujeito seja 
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de um sujeito autônomo e comprometido desde a participação nas aulas até a 

participação em pesquisas realizadas pela universidade. Entende-se desta forma, 

que os acadêmicos das fases finais, por estarem a mais tempo na graduação, já 

passaram por transformações que geraram autonomia e comprometimento 

estudantil. 

Maiores índices de TMC nas fases finais do curso de graduação já eram 

esperados, uma vez que os últimos períodos do curso de graduação podem 

sobrecarregar os acadêmicos, devido à ansiedade da conclusão do curso, a 

dedicação e pressão psicológica durante a preparação do trabalho de conclusão de 

curso (TCC) (CALAIS et al., 2007), as incertezas quanto ao futuro profissional, 

fatores estes que podem oferecer riscos à saúde mental dos estudantes 

(POLYDORO et al., 2001). 

 

AVALIAÇÃO DE TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS  

 

O conceito de TMC foi proposto por Goldberg e Huxley e se refere a casos 

em que o indivíduo apresenta sintomas não psicóticos, como insônia, fadiga, 

sintomas depressivos, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e 

queixas somáticas, que produzem incapacidade funcional, mas que não preenchem 

os requisitos para os diagnósticos do Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças 

Mentais (DSM) (LUDEMIR, MELO, 2002; POTHEN et al., 2003).  

Dos 161 participantes da pesquisa, 105 apresentam respostas condizentes 

com TMCs, o que equivale a um índice de 65,2 % da amostra. Estudos mostram que 

a prevalência de TMC no Brasil oscila entre 20% a 50% e é considerada elevada por 

estudiosos na área, em especial entre o gênero feminino (GONÇALVES et al., 2008; 

ANDREOLI, 2007). Estudos epidemiológicos apontam que 12 a 50% dos 

universitários apresentam os critérios para diagnóstico de um ou mais de um 

transtorno mental. Estudos realizados, tendo como amostra universitários e pessoas 

da mesma faixa etária que não cursam a graduação, mostram que os universitários 

apresentam maior risco para o desenvolvimento de transtornos mentais (BLANCO et 

al., 2008; HUNT et al., 2010).  

A alta prevalência de TMCs entre os acadêmicos pode estar diretamente 

relacionada às questões da sobrecarga em atividades acadêmicas obrigatórias, bem 
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como a pressão em função de avaliações (SILVA, 2015). Segundo Sadock (2016) a 

probabilidade de um indivíduo desenvolver ou não TMC depende da interação entre 

a vivência de fatores de riscos associados aos fatores de proteção. 

Na tabela 3, as manifestações dos TMCs foram subdivididas em quatro 

grupos de sintomas conforme proposto no SRQ-20: i) Humor depressivo-ansioso; ii) 

sintomas somáticos; iii) decréscimo da energia vital e iv) pensamento depressivo. A 

partir dos resultados obtidos na amostra percebe-se que os dados apontam que os 

sintomas de humor depressivo e ansioso são os mais relatados pelos participantes 

da pesquisa. Esse fato pode ser associado com TMCs muito prevalentes como 

ansiedade, estresse, fadiga. Estes estados acabam prejudicando as atividades 

diárias e podem resultar em diminuição do desempenho acadêmico, gerando assim 

os medos que alteram o funcionamento psicológico dos indivíduos (COSTA; 

MOREIRA, 2016). 

 

Tabela 3 – Manifestações do Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) por quatro grupos de sintomas.  
  Sim  Não 

Humor depressivo-ansioso 
Sente-se nervoso, tenso ou preocupado?  80,6% 19,4% 
Assusta-se com facilidade?  37,5% 62,5% 
Sente-se triste ultimamente?  48,4% 51,6% 
Você chora mais do que de costume?  25% 75% 

Sintomas somáticos 
Tem dores de cabeça frequentemente?  54,4% 45,6% 
Dorme mal?  50,6% 49,4% 
Tem sensações desagradáveis no estomago?  45,6% 54,4% 
Você tem má digestão?  38,1% 61,7% 
Tem falta de apetite?  21,3% 78,8% 
Tem tremores nas mãos?  31,3% 68,7% 

Decréscimo de energia vital 
Você se cansa o tempo todo?  53,1% 46,9% 
Tem dificuldade em tomar decisão?  51,2% 48,8% 
Dificuldade para realizar com satisfação suas atividades 
diárias ?  51,9% 48,1% 

O seu trabalho traz sofrimento?  24,1% 75,9% 
Sente-se cansado todo o tempo?  54,4% 45,6 % 
Tem dificuldade de pensar claramente?  43% 57% 

Pensamentos depressivos 
Sente-se incapaz de desempenhar papel útil em sua vida?  16,3% 83,7% 
Tem perdido o interesse pelas coisas?  45,3% 54,7% 
Tem tido ideias de acabar com a vida?  6,9% 93,1% 
Sente-se inútil em sua vida?  20,9% 79,1% 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Os principais TMCs destacados nesse estudo são estresse, ansiedade e 

pensamentos depressivos. Estudos anteriores já relataram elevadas taxas de 
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comorbidade entre ansiedade e depressão em jovens universitários (BHAVE; 

NAGPAL, 2005) 

Estima-se que de 15% a 25% dos estudantes universitários apresentam 

algum tipo de transtorno psiquiátrico durante a sua formação universitária 

(VASCONCELOS, et al. 2015), sendo que 15 a 29% podem apresentar transtorno 

de ansiedade durante sua vida acadêmica (CARDOZO et al. 2016). 

A experiência de ingresso no Ensino Superior pode representar ao estudante 

também demandas relacionadas a responsabilidades. Para outros significa o 

distanciamento da família, adaptação a um novo contexto que impõe e exige uma 

nova postura enquanto acadêmico de ensino superior. Esses conflitos podem estar 

relacionados com a alta prevalência de TMC (BOLSONI-SILVA; GUERRA, 2014). 

 

CORRELAÇÃO ENTRE TMC, DADOS SOCIOECONÔMICOS E ACADÊMICOS  

 

Dentre as áreas do conhecimento, este estudo demonstrou que a que 

apresenta maior índice de acadêmicos com TMC, é a sociais aplicadas (33,1%), 

seguida da área da saúde (30%), da área de humanas (24,9%) e da área das 

Engenharias (21%). 

Estudos prévios já demonstraram que os cursos de maior prevalência para os 

TMCs são os da área da saúde. Um estudo realizado na Universidade Federal de 

Pernambuco, com alunos dos cursos da área de saúde, sobre prevalência de TMC e 

utilizando o questionário SRQ-20 demonstrou taxa de TMC de 34.1% entre os 

participantes (FACUNDES; LUDEMIR, 2005). Em estudos desenvolvidos em 

Alagoas, com universitários de diversos cursos da área da saúde, foi possível 

verificar que 43,2% da população pesquisada apresentou classificação positiva para 

TMC (SILVA; CAVALCANTE NETO, 2014). 

A partir de pesquisas realizadas, observa-se que os cursos da área da saúde 

podem estar entre os cursos com maiores índices de TMC. Em Alagoas, pesquisa 

com universitários da área da saúde também demonstrou alta prevalência de TMC 

entre os participantes, na ordem de 43,2%. No entanto, na estratificação por cursos, 

os graduandos de enfermagem apresentaram uma prevalência de 22,1% de TMC 

(SILVA; CAVALCANTE NETO, 2014). Neste estudo, realizado na Universidade do 

Contestado, a área em que o TMC é mais prevalente difere de estudos prévios. 
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Percebe-se, porém, que a área da saúde fica em segundo lugar (30%), com uma 

pequena diferença em porcentagem da área de sociais aplicadas (33,1%) que foi a 

primeira. 

Dos participantes com TMC, 34,8% cursam as fases iniciais da graduação e 

65,2% as fases finais. Esse dado corrobora com os demonstrados por Fiorotti e 

colaboradores (2010) que apontam que mais de 53% dos acadêmicos em fase finais 

dos cursos de graduação apresentam TMC.  

Uma correlação entre TMC e gênero parece existir, uma vez que dos 

estudantes com TMC, 62,6% são do gênero feminino, o que equivale a 81 mulheres. 

Brandtner e Bardagi (2009). A maior incidência de transtornos ansiosos ocorreu em 

pessoas jovens com idade entre 25 e 44 anos, sendo em sua maioria mulheres. De 

acordo com Wahed e Hassan (2017), as mulheres são mais vulneráveis ao estresse 

e à ansiedade do que os homens e estão mais propensas aos TMCs. Isso pode ser 

explicado pelo fato de que mulheres desempenham múltiplos papéis, o que pode 

também estar relacionado a questão hormonal. 

Além disso, Oliveira et al. (2017) ressalta que as mulheres podem ser mais 

conscientes dos seus sentimentos do que os homens e, por isso, os expressam com 

maior clareza. Assim, talvez os homens também tenham elevados níveis de 

ansiedade, tanto quanto as mulheres, mas não expressem nos questionários pela 

falta de consciência do que os aflige ou até mesmo pelo receio de demonstrar seus 

sentimentos. 

Nas questões sociais percebe-se que a partir dos dados coletados nessa 

amostra, 60% dos acadêmicos têm um rendimento maior do que três (3) salários 

mínimos o que não correlaciona com o alto índice de TMC. A área de atuação com 

maior prevalência de TMC foi a de sociais aplicadas (33,1%), o que difere de outros 

estudos em que a prevalência é maior na área da saúde.  

Relatos demonstram que os TMCs são prevalentes em estudantes 

universitários (cerca de 35%) e parecem ser ainda mais comuns em acadêmicos do 

gênero feminino, jovens, de baixa classe socioeconômica (BLANCO et al., 2008; 

KEREBIH et al., 2017; MUSSIAT et al., 2018).  
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ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E MANEJO  

 

A partir dos resultados obtidos, que apontam para uma alta prevalência de 

TMC entre os acadêmicos dos Cursos de graduação da UnC, criaram-se estratégias 

de prevenção e manejo dos TMCs. As estratégias de prevenção foram criadas por 

meio de infográficos como destacadas no quadro 1. Nos infográficos foram 

destacadas questões informativas e explicativas relacionadas aos TMCs, como 

conceito, prevalência e população-alvo. Tais intervenções destacadas no quadro 1, 

podem auxiliar no enfrentamento dos inúmeros desafios vivenciados na trajetória do 

ensino superior e da vida, e podem também minimizar o adoecimento psicológico e 

trabalhar na promoção da saúde mental do estudante (AMARAL et al., 2012; 

FERREIRA et al., 2014; LANTYER et al., 2016).  

Na literatura encontramos alguns métodos utilizados como estratégias para 

lidar com o estresse da vida acadêmica, dentre eles o relacionamento interpessoal, 

o equilíbrio entre estudo, lazer e organização do tempo e de metas, bem como os 

cuidados com a saúde (ALVES, 2010; OLIVEIRA; CARLOTTO; VASCONCELOS; 

DIAS, 2014). Utilizando como base o levantamento de dados do autor, buscou-se 

criar estratégias como criação de infográficos para a prevenção dos TMCs e após 

foram criadas estratégias de manejo dos TMCs, bem como questões relacionadas à 

felicidade, motivação e programação de metas para a vida como destacadas no 

quadro 1. 

 

Quadro 1 – Estratégias de Prevenção e Manejo de TMC 

 PREVENÇÃO DE TMC 

ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
TEMPO 

DURAÇÃO 

Criação de 
Infográficos 

Informação e desmistificação de 
TMCs 

Foram criados infográficos sobre os 
Transtornos Mentais Comuns, e 
divulgados nas redes sociais do curso de 
Psicologia e da UnC Canoinhas. 

14 dias 

 MANEJO DE TMC 

Desafio: Dia 
da felicidade 

Estimular a sensação de bem-
estar 

Em um primeiro momento por meio de 
vídeos foi realizado uma explicação 
breve sobre o desafio do dia e após foi 
proposto uma atividade. A atividade 
proposta foi lembrar-se de momentos 
especiais e os descrever por cinco 
minutos para relembrar como foi essa 
sensação. Esse desafio vai fazer com 
que você treine sua mente para ver as 
coisas boas da vida, porque elas sempre 
estarão lá nos seus pensamentos 
quando você quiser acessar e relembrar. 

24 horas 
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Desafio: Dia 
do 
mindfulness 

Relaxamento 

Em um primeiro momento por meio de 
vídeos foi realizado uma explicação 
breve sobre o desafio do dia, após foi 
solicitado para que as pessoas ficassem 
eretas em uma cadeira com encosto 
reto. Se possível, afaste um pouco as 
costas do encosto da cadeira para que 
sua coluna vertebral se sustente 
sozinha. Seus pés podem repousar no 
chão. Feche os olhos ou abaixe o olhar. 
Concentre a atenção em sua respiração 
enquanto o ar flui para dentro e para fora 
de seu corpo. Perceba as diferentes 
sensações geradas por cada inspiração 
e expiração. 

24 horas 

Desafio: Dia 
da calma Manejo de estresse 

Em um primeiro momento por meio de 
vídeos foi realizado uma explicação 
breve sobre o desafio do dia. 
A atividade do dia foi tirar 10 minutos do 
dia para tomar sol (antes das 10 ou 
depois das 16). 

24 horas 

Desafio: Dia 
da criatividade Manejo da criatividade 

No dia da criatividade a amostra foi 
convidada a fazer algo novo, tirar um 
tempo para usar a criatividade. O desafio 
do dia foi escutar uma música e 
reproduzir alguma parte dela por meio 
de desenho; 

24 horas 

Desafio: Dia 
da novidade Manejo do otimismo 

No dia da novidade, a amostra foi 
convidada a fazer algo novo, uma das 
sugestões foi fazer terapias manuais. 

24 horas 

Desafio: Dia 
do descanso Manejo da vida social 

No dia do descanso foram convidadas 
as pessoas a escolherem um período 
dos seus dias para que pudessem se 
desconectar das redes sociais, quanto 
mais tempo melhor, porém para iniciar 
foi sugerido ficar 2 horas sem redes 
sociais. Nesse tempo sem redes sociais 
é possível conectar-se mais com os 
familiares, filhos, amigos. Apreciar a 
natureza. 

24 horas 

Desafio: Dia 
de 
programação 
e metas 

Manejo da Rotina Organizada 

No dia da programação e metas foi 
solicitado para a amostra criar uma lista 
de afazeres e planejar suas metas para 
a semana, para o mês para a vida.  

24 horas 

Fonte: Dados do autor (2020). 
 

É de suma importância dentro da área da Psicologia que o ser humano tenha 

estratégias de prevenção e manejo para lidar com diferentes situações cotidianas. 

Essas questões estão ganhando cada vez mais força para manejo de questões 

relacionadas a estresse, ansiedade dentre outros TMCs. Foi utilizada a abordagem 

da Psicologia Positiva como base literária para escolha de cada estratégia. 

Atualmente, a Psicologia e a Psiquiatria têm se interessado pelo estudo da 

felicidade, pois por muitos anos manteve-se fixo no estudo dos estados afetivos 

patológicos. A psicologia positiva dedica-se a investigar os estados afetivos 

positivos, como a felicidade, o contentamento, a resiliência, o otimismo, a gratidão e 

a qualidade de vida, entre outros Estudos sobre a questão da Psicologia Positiva 

bem como a questão da felicidade foram publicados por pesquisadores norte-
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americanos e europeus (DIENER, 1984; CSIKSZENTMIHALYI, 1990; KAHNEMAN 

et al., 2003; PETERSON; SELIGMAN, 2004). Esses estados afetivos englobam, 

como destacados no quadro 4, as estratégias utilizadas no decorrer do desafio 

“Viver bem, faz bem”. Todos os desafios propostos aos acadêmicos tiveram como 

base a Psicologia Positiva. 

Seligman e Csikszentmihalyi (2000) enfatizam que a psicologia não é só o 

estudo da patologia e da fraqueza, mas também o da força e da virtude. Justifica-se 

a partir dessa abordagem cada estratégia utilizada nesse estudo, como uma forma 

de estratégia que busca minimizar os sintomas de ansiedade, estresse e também 

estimular a sensação de bem-estar dos indivíduos. Na área da Psicologia se utiliza 

sempre recursos estratégicos para auxiliar o sujeito ao manejo de suas queixas para 

que, assim, ele consiga desenvolver um olhar amplo de sua vida, de suas metas e 

de seus laços familiares. 

 

CONCLUSÃO 

 

Observou-se elevada prevalência de TMC nos estudantes em geral, sendo 

ainda mais importante em estudantes do gênero feminino, das fases finais dos 

cursos de graduação da área de sociais aplicadas. 

 É importante reforçar que os resultados deste estudo devem ser avaliados 

com cautela em função das possíveis limitações da pesquisa. Uma delas relaciona-

se ao tamanho da amostra. Por se tratar de um estudo transversal, não é possível 

concluir relações causais, devido ao fato de não evidenciar uma relação de 

temporalidade e causalidade entre as variáveis envolvidas. Assim, não se pode 

descartar a hipótese de causa reversa, ou seja, não é possível identificar se os 

TMCs influenciaram os fatores associados ou vice-versa. 

Os resultados prévios apresentados evidenciaram que as características 

associadas são passíveis de serem investigadas e acompanhadas na prática 

cotidiana. 

A partir da pesquisa realizada com os acadêmicos foram feitos infográficos 

para auxiliar na prevenção dos TMCs e manejo dos mesmos. Foi realizado um 

desafio da saúde mental para propiciar o manejo dos transtornos mentais comuns. 
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