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8:00-8:30 Credenciamento 
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Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Membro 
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 9:45-10:00 Intervalo 

 10:00 -12:00 Mesa redonda 

 Gênero nos diferentes contextos 

Meio Rural: 
Rita de Cássia Maciazeki Gomes (possui graduação em Psicologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2002), residência 

em Saúde Mental Coletiva pela Escola de Saúde Pública - RS (2005), mestrado em Psicologia Social e Institucional pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (2006), aperfeiçoamento em Impactos da Violência na Saúde (2008) e especialização em Gestão de 

Projetos de Investimentos em Saúde (2010) pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Bolsista de Doutorado no Exterior 

do CNPq na Universidade do Porto (2013). Tem experiência na área de Saúde Coletiva, atuando principalmente nos seguintes temas: 

gênero, ruralidades, saúde mental coletiva, políticas públicas e população em situação de rua). 

Escolar: 

Guilherme Carlos Correa 
Possui graduação em Química, Licenciatura (1992) e Mestrado em Educação (1998) pela Universidade Federal de Santa Catarina, 

UFSC; Doutorado em Ciências Sociais-Política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2004); Pós Doutorado em 

Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2014). Professor associado da Universidade Federal de Santa 

Maria, Centro de Educação, Departamento de Metodologia do Ensino. Atua como professor e orientador no Programa de Pós-

Graduação em Educação, Linha de Pesquisa Formação, Saberes e Desenvolvimento Profissional. Tem experiência na área de Educação, 

com ênfase em Educação e Ciência, na interface educação-política a partir de temas contemporâneos, entre os quais se destacam drogas, 

sexualidade e arte como concorrentes indissociáveis e suas implicações na formação de educadores, em ações de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Sistema Prisional: 

Marisângela Lena 
Psicóloga, graduada pela Universidade Federal de Santa Maria (2009), Mestre em Psicologia pelo Programa de Pós-graduação em 

Psicologia - com ênfase em Psicologia da Saúde, na Universidade Federal de Santa Maria (2012) tendo realizado mobilidade acadêmica 

na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação na Universidade do Porto (2011). Atualmente é Doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva na Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, sendo bolsista CAPES-PROSUP. Realiza 

investigação na área da saúde coletiva principalmente nos temas: Medicinas Tradicionais e Complementares; Promoção da Saúde; 

Sistema penitenciário. 

 

03 de junho de 2016 – Sábado (Tarde)                                             
 

Constituição de Sujeito e as questões de gênero 

 
 13:30 – 14:30 

Conferência: Questões de Gênero na História 

Cristiano Hamann 
Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS - bolsa de pesquisa Capes). Mestre em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS 



ISSN: 2358-0143 
ANAIS DO V PSICOLOGIA SABERES E PRÁTICAS: Questões de Gênero: reflexões e desafios- FISMA 2017 

 

 
 

- bolsa de pesquisa CNPq). Graduado em História pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). Graduação em andamento em 

Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Tem experiência na área de Psicologia Social, com 

ênfase nas interfaces Sexualidade, Gênero, Masculinidades. 

  

 14:30-15:30 

- As questões de gênero na infância 

Andressa Botton 
Doutoranda em Psicologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS. Psicóloga da Divisão de Mobilidade, 

Ingresso e Acompanhamento (DIMA) na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS). Pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa Relações de Gênero no Programa de Pós-Graduação da PUCRS. 

 15:30-15:45 Intervalo 

  

 15:45 - 16:45 

Conferência de encerramento - Transgênero 

Dhiordan Cardoso Silva 
Psicólogo clínico no Programa Identidade de Gênero (PROTIG) do Serviço de Psiquiatria do HCPA e do Laboratório de Intervenções 

Cognitivas (LABICO) do Pós-Graduação em Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 

 16:45 – 17:45 

Hot topics – 

- Dhiordan Cardoso Silva 

 17:45-18:15 Encerramento 
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2. RESUMOS SIMPLES 

 

 

A autoestima da mulher que sofre violência sexual 

 

DEPRÁ, Camila¹ 

MORAES, Andressa Amaral de² 

 

Através deste trabalho busca-se abordar este assunto, que, por muito tempo foi omitido, mas que 

atualmente, vista a crescente expansão do movimento feminista, encontra-se bastante divulgado. 

Visamos um maior entendimento do contexto no qual ocorre a violência sexual contra a mulher no 

Brasil, e as consequências geradas para a autoestima da mulher violentada. Para a elaboração deste 

trabalho, utilizou-se de breve revisão bibliográfica, acompanhada de uma pesquisa de campo, através 

de questionário online no qual foram coletadas 280 respostas. Quando perguntadas sobre quem foi o 

autor do abuso, 28,6% das mulheres afirmaram ter sido seu marido/parceiro, seguido de 20,4% que 

afirmaram ter sido um amigo ou uma pessoa próxima, e 20,3% afirmando ter sido violentada por 

familliar (dos quais 31,5% sendo o próprio pai ou padrastro das vítimas). Estes dados nos ajudam a 

desmistificar a ideia popular de que abuso sexual só ocorre na rua, por um completo desconhecido, 

sendo que este último foi minoria na pesquisa, presente em apenas 7,9% dos questionários 

respondidos. As respostas a respeito do entendimento do ato como sendo violência sexual, reflete 

claramente a cultura machista presente no Brasil, a qual culpabiliza a vítima, seja pelo seu modo de 

vestir, pelos locais que frequenta, ou até pelas pessoas com as quais se relaciona. Ainda temos uma 

forte crença de que a mulher, por ter se casado ou estar se relacionando com um homem, dá a ele livre 

e total direito de manter relações sexuais com a mesma quando e como ele desejar, fazendo com que 

o entendimento do ato sexual não consentido como sendo um estupro só apareça muitos anos depois, 

como afirmam 39,3% das mulheres participantes da pesquisa. Apenas 32,5% tiveram consciência de 

que o que estava lhe ocorrendo era violência sexual no momento do ato. As consequências de um 

estupro ou assédio para o estado psicológico das mulheres que o sofrem são muito visíveis na maioria 

dos relatos. Em diversos questionários as frases “Me senti um lixo” e “Não me olhava mais no 

espelho” exemplificam claramente o abalo na autoestima das mulheres, que pode ser tratada com 

psicoterapia, porém apenas 36,8% das mulheres que participaram da pesquisa afirmam ter tido 
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tratamento com psicólogo,  enquanto 54,2% das mulheres que não o tiveram, afirmam que gostariam 

de ter feito psicoterapia. “Com o tempo foi melhorando e eu sentia prazer em me arrumar, me 

maquiar, me sentir bonita. Mas ao mesmo tempo, tinha receio de sair tão arrumada assim e ficarem 

me olhando com más intenções.” este relatos escritos, trazia um caso de estupro, em que a vítima afirmou 

não ter mais coragem de olhar-se no espelho após o abuso, mas que, mesmo após ter recuperado em grande 

parte sua autoestima, ainda tinha medo, e acreditava que a forma que ela aparentava, pudesse ser um motivo 

para sofrer abusos novamente.  

Palavras-chave: violência sexual; autoestima; mulher.  

Referência 

World Health Organization. Violence against women. Intimate partner and sexual violence 

against women [documento na Internet]. 2012 Nov. [citado 20 mai 2017]. Disponível em: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/>. 

 

A depressão em mulheres na adolescência e o risco à ideação suicida 

 

Gomes, Francielle Gonçalves Pereira1; 

Costa, FrancíniBaldoni2; 

Machado, KatiusciLehnhard,3; 

Gabardo, Roseclér Machado4. 

 

Introdução: A depressão era considerada uma psicopatologia específica da fase adulta. Somente a 

partir de 1960 sua ocorrência foi relacionada à infância e adolescência (MONTEIRO; LAGE, 

2007).Conforme Bahls e Bahls (2002), a incidência de quadro depressivo na adolescência varia de 3,3 

a 12,4%, tendo predomínio do sexo feminino sobre o masculino.Assim este estudo propõe-se a 

compreender e refletir sobre a depressão em mulheres na adolescência e a ideação suicida. Método: 

Trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática nas bases de dados Scielo, BVSpsi, e Periódicos 

                                                           
1Psicóloga, pós graduanda em Metodologia da Docência no ensino superior pela UNINTER, 

fgp_sm@hotmail.com.  
2Psicóloga, pós graduanda em Metodologia da Docência no ensino superior pela UNINTER, 

francini_baldoni@hotmail.com.  
3Psicóloga, Professora docente do curso de graduação da FISMA, katiusci.machadi@fisma.com.br.  
4Orientadora: Professora Doutora Roseclér Machado Gabardo – Professora docente do curso de 

graduação da FISMA, rosecler.gabardo@fisma.com.br.     

mailto:fgp_sm@hotmail.com
mailto:francini_baldoni@hotmail.com
mailto:katiusci.machadi@fisma.com.br
mailto:rosecler.gabardo@fisma.com.br
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CAPES no período de 1999 à 2013.Buscou-sepor artigos científicos, teses e monografias, disponíveis 

na integra e em português.Resultados e Discussões:Os sintomas depressivos próprios da 

adolescência são descritos como: irritabilidade e instabilidade, humor deprimido, perda de energia, 

desmotivação e desinteresse, retardo psicomotor, sentimentos de desesperança e/ou culpa, alterações 

do sono, isolamento, baixa autoestima, ideação e comportamento suicida, problemas graves do 

comportamento, distúrbios do sono, agressividade, prejuízo no desempenho escolar e queixas físicas 

(BATISTA, BATISTA E OLIVEIRA, 1999).Baptista (1999) aponta alguns prováveis fatores de risco 

para a depressão na adolescência, como histórico de depressão na família, ser mulher, viver em uma 

família disfuncional, baixa educação dos pais, grande número de eventos estressantes, pouco suporte 

social, baixa autoestima, baixa competência intelectual, técnicas reduzidas de enfrentamento das 

situações, excessiva interdependência pessoal, morte prematura de um dos pais, fatores genéticos, 

superproteção familiar na infância e adolescência, dentre outros. A partir da adolescência as mulheres 

demonstram maior predisposição a depressão do que os homens, sendo de duas mulheres para cada 

homem. As possíveis explicações e hipóteses desta diferença são abordadas no panorama psicológico, 

social, biológico e genético (BATISTA, BATISTA E OLIVEIRA, 1999).Em meio às questões de 

depressão do gênero feminino na adolescência, destacam-se importantes estudos e dados referentes à 

ideação suicida. Braga e Dell’Aglio (2013), descrevem queas tentativas de suicídio são mais 

frequentes em meninas do que em meninos, destacandoa depressão como fundamental no 

desenvolvimento de pensamentos e comportamentos de morte.O maior número de tentativas entre 

adolescentes do sexo feminino pode estar relacionado ao maior índice de depressão desse grupo, já 

que a literatura aponta que a depressão desempenha um importante papel no comportamento suicida 

(BAHLS E BAHLS, 2002). As mulheres que tentam o suicídio comumente são jovens e solteiras e 

as tentativas geralmente ocorrem por meio da ingestão excessiva de medicamentos ou venenos 

(BAPTISTA 2004). Considerações Finais: A depressão vem sendo relata como o mal do século, 

ressaltando que vem se tornando cada vez mais frequente também na adolescência. Os sintomas de 

depressão, como tristeza, desesperança, faltam de motivação e interesse pela vida faz com que este 

transtorno seja um dos principais fatores de risco a ideação suicida. Nesse sentido, destaca-se a 

necessidade de que os profissionais da área da saúde sejam capacitados para a identificação e o 

manejo de sintomas depressivos, além de conhecer a dinâmica do suicídio e as características de 

gênero envolvidas nesse comportamento. 

Palavras-chave: Depressão; Adolescência; Gênero; Ideação Suicida. 
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A equoterapia como método terapêutico para pessoas com Síndrome de Down 
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Introdução: A síndrome de Down é uma deficiência intelectual caracterizada por déficits funcionais, 

intelectuais, cognitivos, proprioceptivos e na interação social, em que há uma desordem genética do 

cromossomo 21 (DSM V, 2014). Como terapêutica, a Equoterapia utiliza o cavalo como mediador, e sob o 

viés interdisciplinar estimula a melhora no desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com SD. Objetivo: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&pid=S14149893201700010001800009&lng=en
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X1999000200005
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722007000200006&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722007000200006&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
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Realizar uma discussão sobre a importância do tratamento em equoterapia para sujeitos com SD. Método: É 

uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo feita através do levantamento de dados recolhidos em 

plataforma de consulta virtual. Resultados e Discussão: Os estudos sobre a SD possibilitam descrever as 

seguintes características: atraso no desenvolvimento, cardiopatia congênita, hipotonia, déficits auditivos e de 

visão, alterações na coluna cervical, distúrbios da tireóide, problemas neurológicos, propensão à obesidade e 

ao envelhecimento precoce. (MOREIRA, et al., 2000). A similaridade de locomoção do cavalo à marcha 

humana é o que potencializa o tratamento. O movimento tridimensional do cavalo desloca o centro de 

gravidade do praticante, o que leva uma estimulação cerebral. Associados às intervenções dos profissionais 

proporcionam aos praticantes benefícios físicos, emocionais, sociais e sensoriais. Do ponto de vista 

psicológico, o paciente, desde a montaria e a parte final do manuseio desenvolve aspectos de autoconfiança, 

autoestima, socialização modificando e desenvolvendo comportamento condizente que o levará a uma nova 

reestruturação mental (BARRETO, et al. 2010). Conforme aponta FLÔRES e SMEHA (2016), a utilização do 

cavalo pela psicologia permite trabalhar o afeto, a autonomia, a autoestima. As emoções e as sensações 

provocadas por ele levam o indivíduo a um confronto consigo mesmo, que é corporal e ao mesmo tempo psico-

afetivo. Considerações Finais: A Equoterapia, portanto, ajuda os indivíduos em todos os níveis possíveis, 

físico, psíquico, social. Há uma melhora na autoestima, autoconfiança, na socialização, na interação com o 

meio. O movimento proporcionado pelo cavalo estabelece ainda melhora postural do sujeito, equilíbrio, 

flexibilidade, coordenação fina, além de ser uma prática prazerosa.  

Palavras-chave: Biopsicossocial, Equoterapia, Síndrome de Down. 
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A importância dos projetos de extensão na iniciação científica-Boletim Olhares 

Psi 
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Introdução: As Instituições de Ensino Superior proporcionam aos discentes a oportunidade de 

formação visando ensino, pesquisa e extensão. A extensão contempla uma formação adicional e 

instigadora de conhecimento, ultrapassando as paredes da sala de aula, é um diferencial, que permite 

que se tracem pontes entre o mundo real através das teorias. Para Iamamoto (2000), a extensão está 

na possibilidade de apropriar-se do conhecimento, identificando as lacunas que existem no campo do 

conhecimento e as reais necessidades sociais que demandam um novo investimento acadêmico. 

Observando-se esta demanda surgiu o projeto de extensão Boletim Olhares Psi, que busca contribuir 

para a formação acadêmica e profissional dos graduandos do curso de Psicologia da FISMA. Este 

(projeto) é através de uma revista eletrônica com diversos assuntos voltados para a área da psicologia. 

Objetivo: Compreender de que forma o projeto de extensão Boletim Olhares Psi pode estar 

contribuindo para a iniciação científica. Metodologia: Utilizou-se uma revisão bibliográfica não 

sistemática para realização deste trabalho. Utilizaram-se três artigos os quais foram resgatados das 

plataformas BVS Psi e Scielo. Resultados e discussão: As revistas eletrônicas funcionam como 

dispositivo que pode ser usado de diversas maneiras, para levar comunicação e informação de forma 

dinâmica auxiliando a sociedade a difundir e absorver conhecimento. Assim, possibilitando contribuir 

para um melhor rendimento do curso de graduação, crescimento pessoal com o desenvolvimento de 

qualidades e habilidades, compreensão de produção de ciência e a aproximação de 

profissional/professor/orientador para trocas de informações e experiências (MASSI; QUEIROZ, 

2010). As atividades realizadas visam a pesquisa e escrita científica, uma vez que os participantes do 

projeto realizam busca de materiais para publicação. Desta forma já tomam conhecimento e começam 

a apropriar-se do assunto em pauta, salientando que a iniciação científica permite essa experiência 

durante a graduação, modifica o perfil do estudante, e pode estar associada a um melhor desempenho 

profissional, uma vez que ele se depara com novas situações diferentes muitas vezes do seu cotidiano. 

Neste contexto, a iniciação científica aproxima e fortalece as relações de ensino e pesquisa, 

possibilitando um espaço de produção de conhecimentos específicos e promovendo melhor 

aproveitamento da graduação (MASSI; QUEIROZ, 2010, MOURA, 2012). Considerações finais: A 

oportunidade de acessar, desenvolver a pesquisa e iniciação científica, colabora para a formação 

acadêmica e profissional dos pesquisadores. As instituições, os espaços educacionais, a iniciação 

científica estão aumentando nos últimos anos devido os dispositivos digitais que estão cada vez mais 

acessíveis à produção e a publicação on-line, ampliando possibilidades de escrita e acesso a fontes 

variadas. Além disso, custos reduzem com esse meio de divulgação. O papel da sociedade científica, 

das redes sociais, dos espações educacionais, culturais e científicos voltados a formação, avanços 

científicos e tecnológicos é essencial, pois, através destes dispositivos que os acadêmicos poderão 
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compreender, sistematizar, produzir e compartilhar saberes. Desse modo, um projeto de extensão 

neste formato, visa fomentar o interesse do acadêmico pela produção científica e leitura crítica. 

Palavras-chave: Psicologia; Projeto de Extensão; Iniciação científica. 
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A importância dos vínculos afetivos para adolescentes com transtorno de 

personalidade borderline 
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Introdução. A adolescência é considerada um período de conflitos e mudanças físicas, mentais e 

sociais, necessárias para a constituição da identidade, e posterior, da personalidade na vida adulta. 

Entretanto, para os adolescentes com o TPB, essa fase pode ser mais conflituosa do que o normal, 

pois apresentam dificuldades em controlar a impulsividade e as emoções que são instáveis e intensas, 

além disso, apesar de sua desconfiança, estão sempre em busca de novos investimentos, para os quais 

realizam grandes esforços evitando uma situação de abandono real ou imaginada, devido ao fato de 

não saberem lidar com perdas afetivas (JORDÃO; RAMIRES, 2010). Segundo o DSM-V, o 

transtorno de personalidade borderline surge com maior intensidade no início da vida adulta, 

comprometendo as áreas sociais dos mesmos, e assim, interferindo na percepção do ambiente e de si 

mesmo com comprometimento significativo (APA, 2014). Portanto, a fragilidade dessas vinculações 

afetivas presente na adolescência pode trazer consigo alterações comportamentais graves e 

desagregação progressiva do pensamento (JORDÃO; RAMIRES, 2010).Objetivo:Este trabalho 
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busca compreender a fragilidade dos vínculos afetivos na adolescência associada ao transtorno de 

personalidade borderline sob a perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. Método: Foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica narrativa, de cunho qualitativo, nos periódicos de pesquisa 

online BVSPSI, Scielo e em plataformas virtuais, estabeleceu-se como descritores as seguintes 

palavras: transtorno de personalidade borderline, adolescência, vínculos afetivos e terapia cognitivo-

comportamental. Resultados e Discussão: Os adolescentes com TPB apresentam uma maior 

dificuldade de superar certas experiências emocionais, devido a sua instabilidade em relacionamentos 

interpessoais, da própria imagem e do apego, que contribuem para as formações de crenças centrais 

(ideias absolutas e distorcidas), gerando sentimento de vazio, ansiedade e até comportamentos 

suicidas. Neste contexto, os vínculos afetivos exercem papel fundamental para a saúde mental, 

principalmente os de apego, entretanto, a cultura contemporânea apresenta um baixo investimento 

afetivo com sujeitos cada vez mais individualistas, dessa forma, comprometendo o vínculo familiar 

e interpessoal, ao ponto de tornar a relação de apego insegura (JORDÃO; RAMIRES, 2010). Com 

base no ambiente, o comportamento vivenciado no meio familiar é reproduzido cognitivamente como 

resposta ao que se viveu, a partir disso, verifica-se a importância de relações saudáveis nessa fase, e 

assim, contribuir para melhores relacionamentos, gerar autonomia e modificar pensamentos, atitudes 

e opiniões (SOARES, 2010). Sob a perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, esta apresenta-

se eficaz e bastante resolutiva quanto às mudanças comportamentais, com o uso da psicoeducação, 

visando também regulação e maior funcionalidade aos seus aspectos emocionais, com intuito de 

tornar-se apto a viver socialmente de maneira mais eficaz diminuindo seus prejuízos, sendo ainda 

necessário tratamento farmacológico, com auxílio da psicoterapia (CERUTTI; DUARTE, 2016). 

Considerações Finais: Através desta pesquisa foi possível verificar que o transtorno de 

personalidade borderline baseia-se na importância de trabalhar com os vínculos afetivos, assim, 

através da terapia cognitivo-comportamental é possível proporcionar modificações significativas no 

comportamento e suporte emocional, e uma melhora na qualidade de vida em vários aspectos. 

Palavras-Chave: Adolescentes; Transtorno de Personalidade Borderline; Vínculo Afetivo; Apego; 

Teoria Cognitivo-Comportamental. 
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A multiplicidade de papéis das mulheres na atualidade 
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Na contemporaneidade, as mulheres vêm assumindo multiplicidade de papéis. No passado, o papel 

de provedor do lar era determinado para os homens e as mulheres eram as cuidadoras domésticas, 

reclusa às atividades desenvolvidas unicamente dentro de casa (FLECK & WAGNER, 2003), ou seja, 

os homens em atividades no público e as mulheres exclusivas em atividades no privado. O objetivo 

do presente trabalho é discutir e levantar questões de gênero, entendendo como uma construção 

social, que determina o que é ser mulher, compreendendo os novos papéis que vem sendo atribuídos 

à elas no mundo contemporâneo. O método utilizado foi através de pesquisa bibliográfica nas bases 

de dados LILACS, SCIELO e em outros periódicos disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), teses e dissertações. Estabelecendo-se assim, um panorama sobre as mudanças do papel da 

mulher que ocorreu ao longo do tempo, o modo de ser mulher, compondo papéis como ser mãe - 

âmbito privado e ser mulher profissional- âmbito público, e ainda, ser mulher/mãe/profissional. Após 

a segunda Revolução Industrial e a consolidação do sistema capitalista às mulheres foram 

conquistando um novo espaço, deixando o ambiente privado do cuidado apenas com a família, 

passado a ocupar o espaço público e assumindo uma profissão (D’ALONSO, 2008). Portanto nas 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002010000600021&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002010000600021&lng=pt&nrm=iso
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ultimas décadas as mulheres vem atribuindo novas tarefas ao seu estilo de vida, ou seja, a sua 

participação no mercado de trabalho.Tais transformações tiveram influencias de fatores econômicos 

e tecnológicos(FLECK & WAGNER, 2003). Portanto surgiu um novo modelo de família em que 

ficou mais flexível entre ambos os sexos, que possibilitou novos papeis na família tanto para o homem 

quanto para mulher. Ocorrendo “trocas de papeis” em alguns casos, a mulheres se torna a chefe da 

família e o homem fica em casa cuidando dos filhos. Assim a mulher começou ter outros projetos de 

vida em relação à maternidade, na qual têm sido postergada em função de atividades de ordem 

profissional, por buscar uma qualidade de vida, satisfação profissional e independência financeira. 

(SOUZA, TEIXEIRA, LORETO, & BARTOLOMEU, 2011). Nesse sentido, esses papéis 

possibilitaram a construção do reconhecimento da mulher na atualidade a ser responsável em 

desenhar a direção da sua história, fazendo escolha com certa liberdade e criando um olhar para si e 

não mais se limitando aos papéis de esposa e mãe (VAITSMAN, 1994, p.80). Diante disso, pode-se 

verificar que algumas mulheres conseguem aderir ao direito de autonomia para a realização de 

escolhas e decisões.  

Palavras-chave: Mulher; multiplicidade de papéis; família. 
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A psicologia como estratégia educacional  

Jordani, Maria Maristela de O. 1 

Kosoroski, Leonardo Oliveira ²  

Estudos de gênero na contemporaneidade nos levam a construir reflexões nas varias áreas interdisciplinares 

do contexto educacional das Ciências Humanas como História, Psicologia, Sociologia, Antropologia, entre 

outros. As questões do ativismo feminista e as várias discussões em torno das construções de gênero, e 

identidade, e sexualidade nos levam a pensar como essas relações hoje em dia refletem na sociedade e nas 

relações pessoais em diferente contexto social e da vida do individuo (FERNANDES, CARLOS, 2007). Para 

Fernandes, Carlos (2014) diferentes áreas do saber demonstram como a escola influência as questões de gênero 

na sociedade contemporânea. No entanto, essa influência pouco tem a ver com uma abertura do pensamento 

estando mais para uma padronização do que é normal frente a um determinado comportamento ou aspecto 

humano. A relação de gênero imbricada nas esferas escolares sejam elas públicas e privadas, com a ajuda da 

psicologia e da educação, propor uma discussão frente aos modelos curriculares disciplinares atuais que pouco 

amplia o pensamento do jovem frente ás questões do contemporâneo. Há uma monopolização do aprendizado, 

o sistema se torna burocrático limitando a liberdade de pensamento (ILLICH, 1985). Assim, pretendemos 

priorizar a reflexão acerca do impacto dessas transformações no momento histórico, bem como, expandir a 

discussão para as várias áreas do conhecimento que trabalham com as temáticas de gênero e sexualidade, 

possibilitando reflexões a partir de olhares de diferentes ângulos, e sobre tudo sem obrigações. O conhecimento 

não deve ser monopolizado por uma instituição, deve ser compartilhado por todos de forma democrática e 

livre. O que nos faz refletir acerca das estratégias de auxilio no contexto escolar sobre as construções dos 

papéis sociais de homens e mulheres e das suas respectivas identidades e gêneros (FERNANDES, CARLOS, 

2007). Para Silva, Soares (2014) que estudam as novas paisagens culturais, referem que na própria 

transformação das sociedades modernas do final do século XX, revelam que as mesmas sofrem grande 

processo de modificações, sendo que anterior a este período eram vistas como fixas e imutáveis. No lugar 

disso, a fragmentação e a contingência das identidades têm abalado certezas de um sujeito único e essencial e 

seus quadros de referência. Para os autores é atribuída a dificuldade no fato de que falar de um conceito natural 

de gênero, identidade e sexualidade seja algo inquestionável, pois para o contexto escolar são atributos dado 

essenciais a uma suposta natureza humana (SILVA, SOARES, 2014). As escolas produzem significados a 

respeito da identidade, sexualidade e gênero, vista como normal, assim como produzem exclusões. Para alguns 

autores as escolas, assim como outras instituições sociais, colocam de forma dicotômica e classificatória o que 

é certo e errado, que comportamentos são aceitáveis ou não (SILVA, SOARES, 2014). Segundo Corrêa, (2006) 
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a duração do dia escolar é ainda importante fator social que permite manter jovem protegido do mundo (das 

drogas, da violência, das gangues) enquanto seus pais trabalham. O autor faz uma critica a esta imposição do 

Estado de obrigação escolar. Como minimizar esta obrigação que impõe um conhecimento para um ambiente 

escolar de ampliação do pensamento? Eis o que se pretende investigar. 

Palavras-chave: Psicologia; Estratégia; Educação. 
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A revelação da violência sexual e a influência de gênero  
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IZOLAN, Luana da Costa5 

RIOS, Lúcia Kariane Ribeiro6 

 

A violência é um fenômeno que afeta cada vez mais a população, tornando-se um problema de saúde 

pública. A violência sexual (VS) constitui um dos tipos de violência mais crescente na sociedade 

atual, vitimando a população de um modo geral, sem distinção de classe, idade, nível escolar, etc. 

Define-se como VS qualquer ato que exponha, constranja ou submeta a vítima contra a sua vontade, 

seja por meio de aliciamento, violência física ou ameaças, para práticas eróticas, pornográficas e 

sexuais (COELHO, SILVA e LINDNER, 2014). O presente trabalho caracteriza-se como 

exploratório quantitativo, sendo um recorte da pesquisa nacional intitulada “Prevalência do abuso 

sexual na população brasileira”, realizada em seis estados brasileiros, aplicada em 3666 estudantes 

universitários de ambos os sexos, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

Evangélica do Paraná, sob protocolo CAAE nº 33605014.7.1001.5346. Objetiva-se realizar uma 

breve discussão de gênero, problematizando a identificação das mulheres com a mãe. Tal perspectiva 

surge a partir dos dados coletados, que apontam uma grande diferença sobre para quem as pessoas 

revelaram o abuso sexual, na época em que o mesmo ocorreu ou após alguns anos. Dentre as opções 

disponíveis, a maior ocorrência foi pela opção “mãe”, sendo que de 449 mulheres vítimas, 243 

revelaram para a mãe (52,12%), enquanto que de 182 homens, 42 recorreram à mesma (22,5%). Em 

vista disso, com base em estudos com crianças de até dois anos, compreende-se que as mães se 

posicionam como mais disponíveis emocionalmente para com as filhas (FARIA, SANTOS e 
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FUERTES, 2014), sendo possível relacionar no resultado da pesquisa que essa maior disposição das 

mães às filhas possa permitir uma conversa sobre o ocorrido. Além disso, há estudos indicando a 

relação de mães já com as filhas adultas, em que ocorre uma dependência que, dentre outros motivos, 

pode acontecer pelas mães continuarem a querer ser a principal fonte de auxílio emocional das filhas 

e por estas também querer se manter sob este suporte (DORNELAS e GARCIA, 2006), demonstrando 

dessa forma a confiança que estas relações propiciam. Entende-se que o gênero é uma construção, 

que advém de um conjunto de influências sociais e culturais que demarcam o “papel” de homem e de 

mulher (LOURO, 2008). Devemos entender que as relações e diferenciações de gênero começam 

antes mesmo do nascimento dos filhos, e que incidem nos modos de ser e se inscrevem nos corpos 

de cada indivíduo (OLIVEIRA e PEREIRA, 2016), devendo assim essa questão ser analisada e 

problematizada. Dessa forma, pelos estudos pode-se perceber que, por essa construção de gênero e 

outras variáveis, há esta diferença de comunicação com a mãe, refletindo assim, nos resultados desta 

pesquisa. Ressalta-se ainda a importância de estudos sobre violência sexual, sendo necessário também 

analisar como a vítima se manifesta e os meios pelos quais ocorre a revelação da violência. 

Problematizando, tanto as questões de gênero envolvidas neste fenômeno, como a ocorrência da 

revelação, podendo assim auxiliar no apoio e assistência às vítimas de tal violência. 

Palavras-chave: abuso; violência sexual; gênero; revelação.  
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Atuação do psicólogo mediando conflitos nas organizações: limites e 

possibilidades de intervenção 

BENITEZ, Luciano1 
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SANTOS, Andressa4 

TORRES, Fernanda5 

BACCIN, Adaiane6 

A inserção da Psicologia nas organizações, ocorreu em meados do século XIX, principalmente a 

serviço dos processos de recrutamento e seleção de pessoas. Nesse campo de atuação, o saber 

psicológico era direcionado ao processo de contratação, pela busca e seleção das pessoas com perfil 

ideal paradeterminados cargos. O campo de atuação do Psicólogo nas organizações é diverso, pois 

segundo Zanelli, Bastos e Rodrigues (2014), isto ocorre em virtude das mudanças sociais que 

demandaram a revisão das relações entre homem e trabalho. O psicólogo passou a preocupar-se 

também com a saúde do trabalhador e nesse contexto, a mediação de conflitos desponta como uma 

necessidade organizacional da qual a Psicologia se apropria e oferece instrumentos e recursos que lhe 

são próprios.  Pretendeu-se com esta investigação refletir sobre os limites e possibilidades da atuação 

do Psicólogo nas organizações. Como objetivo geral, investigar possibilidades de intervenção do 

Psicólogo na mediação de conflitos, a partir dos saberes próprios da Psicologia. No presente trabalho, 

utilizamos como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica, realizada acerca de temas que 

envolvem a mediação de conflitos sob a perspectiva da Psicologia. Utilizamos na pesquisa os 

conceitos organizacionais de Berg (2012), Zanelli, Bastos e Rodrigues (2014) e Chiavenatto (2004), 

em especial conceitos que podem ser transportados da Administração e direcionados para a atuação 
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do Psicólogo nas Organizações na mediação de conflitos. Conflitos estão presentes em quaisquer 

relações humanas, uma vez que relacionar-se implica coordenar e manejar forças muitas vezes 

contrárias. Chiavenato (2014, p. 416) diz que “o conflito é muito mais do que um simples acordo ou 

divergência: constitui uma interferência ativa ou passiva, mas deliberada para impor um bloqueio 

sobre a tentativa de outra parte alcançar seus objetivos”. Assim, entende-se que o conflito ocorre pela 

diferença. O conflito perturba o desempenho da equipe a vários níveis, positiva ou negativamente. 

Um conflito pode ser mediado positivamente sempre que se saiba como geri-lo adequadamente, de 

modo a estabelecer relações cada vez mais cooperativas, e a procurar alcançar uma solução integrada 

do problema, em benefício de ambas as partes. Faz parte da ação eficiente do gestor ou administrador 

saber manejar de forma efetiva os conflitos na empresa, buscando identificar e compreender as 

diversas motivações que levaram pessoas ou grupos a uma situação conflitante. Os interesses dos 

diversos personagens da estrutura organizacional, quando conflitantes, necessitam de acolhimento e 

escuta. Essa escuta muitas vezes não é possibilitada pelo gestor. Entretanto, é uma característica do 

saber psi. Dos conflitos nascem oportunidades de crescimento. As técnicas de administração de 

conflitos surgem para potencializar positivamente a mudança a partir do conflito. A administração de 

conflitos consiste exatamente na escolha e implementação das estratégias mais adequadas para se 

lidar com cada tipo de situação. Os conflitos são responsáveis por sérias ameaças à estabilidade da 

organização, mas também podem agir de maneira construtiva estimulando o potencial de inovação. 

A administração moderna deve encarar o conflito como uma força constante dentro da organização e 

procurar administrá-lo para que estes atuem de maneira construtiva através das técnicas de 

administração de conflitos. 

Palavras-chave: Processos de Gestão; Mediação de Conflitos; Psicologia Organizacional.  
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Avaliação psicológica em idosos institucionalizados 
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TEIXEIRA, Lívia padilha 3 

 

Introdução: Em razão do progressivo envelhecimento populacional, cresce também o número de 

famílias que têm dificuldades para cuidar de seus idosos em casa. Para Berger (1995) a internação 

em instituições residenciais de longa permanência passa a ser uma realidade frequente para essa 

população, que muitas vezes está acometida por demência ou doenças próprias do processo de 

envelhecimento. Segundo Mesquita (2004) nesse sentido, o processo de avaliação psicológica dentro 

das instituições pode vir a contribuir para uma prevenção e controle tanto dos quadros de 

manifestações psiquiátricas e neurológicas como também do comportamento emocional, bem como 

orientar aos cuidadores em formas de ampliar o bem estar e práticas cotidianas do residente.Diante 

disso, este trabalho tem por objetivo investigar quais instrumentos e técnicas vêm sendo utilizados 

para avaliação de aspectos cognitivos, emocionais e de humor em idosos institucionalizados.  

Método: Foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico, não sistemática, com abordagem 

qualitativa, utilizando artigos e capítulos de livro que versavam sobre o tema de interesse. Foram 

encontrados estudos que apresentam a avaliação psicológica em idosos como uma demanda para 

compreender o funcionamento desses sujeitos, integrando suas capacidades e dificuldades. 

Resultados e discussão: São citados como adequados para avaliação os testes: Segundo Cunha 

(2000) Teste Pictórico de Memória (TECPIC), Teste Memória Visual de Rostos (MVR), Teste das 

Trilhas Coloridas, Teste Wisconsin de Classificação de Cartas, Escala de Inteligência para adultos 

(WAIS-III) e Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI), Inventário de Cinco Fatores NEO 

Revisado (NEO-FFI-R) versão curta e a Bateria Fatorial da Personalidade (BFP), Inventário de 

Depressão de Beck (BDI-II) e o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI). Gueda (2006) considera que 

nessa faixa etária diversas situações de saúde podem fazer com que o idoso apresenta alterações 

comportamentais e de personalidade juntamente com as dificuldades cognitivas, a separação entre 

funcionamento saudável e quadros psiquiátricos e neurológicos pode tornar-se mais difícil, e a 

avaliação psicológica vai ajudar no processo de diagnóstico diferencial, auxiliando na prescrição de 

tratamento psicoterapêutico e farmacológico, além do auxílio aos gestores e cuidadores dos idosos 

nos cuidados cotidianos. Considerações finais: Ressalta-se que avaliações comparativas que podem 

comprovar hipóteses diagnósticas atuais ou mostrar a evolução do quadro em termos de alterações 

cognitivas, de personalidade e de comportamento proporcionando aos gestores e cuidadores de idosos 
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uma avaliação para o bem-estar e a adaptação do idoso. Construindo assim uma institucionalização 

para além da observação diária da rotina do idoso, o que vai colaborar para uma melhor estadia deste 

nas instituições residenciais.                                             

Palavras-chave: avaliação psicológica, idosos, institucionalização.   
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O presente trabalho traz a temática da Equoterapia como uma maneira de tratamento aos 

pacientes portadores do TEA (Transtorno do Espectro Autista), tendo como objetivo fazer uma 

integração dos benefícios que a utilização do cavalo pode trazer aos seus pacientes, já que, segundo 

Vogel e Lyra (2007) todas as etapas de interações com o cavalo, desde o montar ao desencilhar, 

podem contribuir no desenvolvimento de novas formas de socialização, autoconfiança e autoestima. 

Para tanto, como via metodológica, utilizou-se de uma revisão bibliográfica, sendo essa explicada por 

Gil (2020) como uma elaboração com base em materiais já publicados e tradicionalmente impressos, 

como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. Sendo assim, entende-
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se que o Autismo é um transtorno definido pelo desenvolvimento anormal e/ou comprometido que se 

manifesta antes dos três anos, podendo afetar três áreas: interação social, comunicação e 

comportamento, onde seus principais sintomas estão relacionados aos déficits na reciprocidade aos 

estímulos sociais, nos comportamentos de comunicação, dificuldade para conseguir se adequar aos 

diferentes contextos de vida, padrão restritivo e repetitivo em seu comportamento, movimentos 

motores estereotipados, rotinas de rituais de comportamento verbal ou não verbal, grande sofrimentos 

qualquer tipo de mudança, interesse fixado e fora do comum a determinados objetos e hiper ou 

hiporreatividade a estímulos sensoriais (DSM-V, 2014).Após ser diagnosticado,buscam-se 

possibilidades para melhorar a qualidade de vida para quetenham a oportunidade de 

desenvolveraspectos motores, sensoriais e da fala com menos dificuldades.Com isso, a Equoterapia 

é uma alternativa que proporciona uma série de benefícios, já que a prática é feita ao ar livre, sendo 

uma característica positiva que se diferencia, pois, o paciente fica em contato direto com a natureza, 

proporcionando uma sensação de relaxamento ao passo que executa exercícios psicomotores, de 

recuperação e integração, completando as terapias tradicionais em clínicas e consultórios. Portanto, 

percebe-se que através da atividade equoterápica, as limitações e dificuldades dos pacientes com 

TEA, tais como interação social, déficits nos aspectos psicológicos, afetivo, psicomotor, social e de 

comunicação, entre outros, podem ser melhores desenvolvidas, pois esse método proporciona bem-

estar e qualidade de vida, aumentando sua autonomia e autoestima. 
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Culturalmente homem e mulher: Uma questão de gênero 

Autor: Carine Michelon de Oliveira¹ 

Kátia Simone da Silva Silveira² 

 

Introdução: Gênero é o modo como o qual o indivíduo se identifica em relação ao seu corpo. Porém 

as diferenças entre masculino e feminino são destacadas, pela família, escola e cultura social que o 

indivíduo está inserido (OLIVEIRA; FERREIRA, 2016). Objetivo: Este estudo tem como objetivo 

expor a maneira de como é visto os papeis da mulher e do homem e o gênero, culturalmente aceito 

perante a sociedade. Método: Realizou-se uma revisão de literatura não sistemática sobre gênero, 

masculino e feminino no contexto social. A pesquisa de artigos ocorreu através da base de dados 

Scielo. Utilizou-se para tal pesquisa o descritor “gênero” e “diferenças entre homens e mulheres”. 

Como critérios de inclusão, consideramos os artigos que respondiam aos objetivos da pesquisa. De 8 

artigos escolhidos, foram selecionados 3 artigos. Resultado e discussão: Gênero não é sinônimo de 

sexo, quanto masculino e feminino. Mas sim é referido na forma de como os indivíduos exercem 

esses valores em sociedade, levando em conta a maneira que são ensinados através dos espaços 

sociais, do dia a dia e da cultura (OLIVEIRA; FERREIRA, 2016). Assim depara-se diariamente com 

padrões que as crianças crescem aprendendo a distinguir. Além de serem conduzidas e moldadas a 

falar, usar e serem de acordo com o pensamento que o corpo social acredita tanger como 

“normalidade”. Elaborado do modelo patriarcal de educação do qual as meninas são responsáveis 

pelo cuidado da família e dos afazeres de casa, como via de regra subordinadas a cumprir com suas 

obrigações de boa esposa (OLIVEIRA; FERREIRA, 2016). O mesmo acontece com os meninos que 

viram motivo de chacota, quando questionados sobre sua masculinidade, ao realizar alguma tarefa 

socialmente vista como obrigação feminina. No caso de profissionais do ramo da beleza, reprimidos 

por vezes pela família, amigos, sociedade em geral (OLIVEIRA; FERREIRA, 2016). Considerações 

finais: o gênero é como um modelo que visa um corpo para existir, um campo de capacidades que 

assim são obtidas e reinterpretadas. Ou seja, assim como o gênero e o sexo são indagações 

integralmente culturais (BUTLER, 1987). A família e sociedade são unidades importantes para as 

relações de gênero, é nessa esfera que papéis e condutas entre mulheres e homens, caracterizam-se 

(SOARES, 2008). Salientando que funções são denominadas ao longo dos padrões exigidos em 

sociedade para cada sexo. Inseridos como se fossem atribuições de feminino e masculino, coibindo o 
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sujeito independente de sexo e gênero de ser e fazer o que deseja. O que produz consequências na 

auto estima, frustrando o sujeito que almeja ir contra ao padrão imposta pelo corpo social.  

Palavras-chave: gênero, sociedade, sexo. 
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Diferenças que extrapolam o corpo: Desconstrução de estigmas da deficiência 

física 
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Introdução: O estudo refere-se a uma pesquisa bibliográfica acerca do estigma imposto ao deficiente 

físico. Abordam-se aspectos históricos do conceito de estigma referente a deficiência física, bem 

como objetiva-se discorrer sobre as possibilidades do sujeito e as possíveis consequências da 

estigmatização. Método: O estudo é uma revisão bibliográfica, caracterizada pelo propósito de obter 

maior entendimento sobre determinado fenômeno, a partir de materiais disponíveis na literatura (GIL, 

2002). Neste sentido, as plataformas de pesquisa utilizadas foram Scielo e Google Acadêmico. 

Utilizou-se os descritores “estigma” e “deficiência física”. Como critérios de inclusão, consideramos 

os artigos que respondiam aos objetivos da pesquisa, sendo selecionados 4 artigos. Análise e 

discussão dos resultados: As deficiências físicas vêm sendo estudadas desde 384 a.C., onde 

estudiosos buscavam explicações a respeito das diferenças em relação aos sujeitos ditos “normais”. 

Para muitos desses autores, estas diferenças físicas estavam relacionadas à ignorância, ao pecado, aos 

poderes naturais do bem sobre o mal. Atentamos que, já nesta época, o estigma se fazia presente. Os 
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filhos que nasciam frágeis ou deficientes tinham um único destino: a morte (TEIXEIRA; 

GUIMARÃES, 2006). Atualmente, as deficiências são entendidas como diferenças prejudiciais em 

relação ao modo como a pessoa interatua em seu ambiente. No que se refere a instrumentos legais, 

nota-se a busca pela separação simbólica da “parte problemática” da totalidade do indivíduo, 

designando o sujeito como portador de deficiência e não como deficiente. A identificação do 

problema como totalidade do sujeito é a marca definidora do estigma (PUPPIN, 1999). Nossa cultura 

é impregnada de estigmas relacionados à deficiência física. Por estigma, entende-se o processo de 

desvalorização da identidade social, que gera consequências negativas e influencia as percepções 

internas e as emoções do sujeito estigmatizado. Atributo profundamente depreciativo, gerador de 

descrédito, onde o sujeito passa a ser visto como alguém menor. O estigma é apontado como a 

principal causa de discriminação e exclusão por afetar a autoestima do sujeito, limitar a socialização, 

colaborar para a disfunção familiar, restringir a conquista de emprego (SOUSA, 2012).Criar o 

conceito de um indivíduo capaz e produtivo, promove condições igualitárias para o desenvolvimento 

humano, favorecendo o estabelecimento de interações sociais (VIOLANTE; LEITE, 2011). 

Conclusões: A partir deste estudo, foi possível constatar que considerar o indivíduo com deficiência 

física, ser alguém incapaz de exercer qualquer função e de efetuar algum tipo de trabalho, nada mais 

é que algo instruído socialmente, decorrente de como ainda era percebido o ser deficiente. Dava-se 

ênfase apenas a sua debilidade, menosprezando outras possíveis potencialidades existentes no 

indivíduo. A desconstrução da imagem do deficiente físico é um processo lento, mas não impossível, 

passivo de transformação. Para isso é necessário que a sociedade permita que estes sujeitos ganhem 

espaços reais e simbólicos para que possam aflorar suas inúmeras potencialidades, as quais vão muito 

além de limitações físicas. Esta mudança precisa adquirir ênfase em sua aplicação, extrapolar a 

legislação e a teoria e adentrar a prática, ao cotidiano do sujeito com deficiência física, pois só assim 

estes sujeitos serão vistos despojados de estigmas. 

Palavras-chave: estigma; deficiência física; Desconstrução; Potencialidades. 

 

Referências 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. Editora Atlas S.A. São Paulo. 2002. 

PUPPIN, Andrea Brandão. Da atualidade de Goffman para a análise de casos de interação social: 

deficientes, educação e estigma. R. bras. Est. pedag. Brasília, v. 80, n. 195, p. 244-261, maio/ago. 

1999. 

 



ISSN: 2358-0143 
ANAIS DO V PSICOLOGIA SABERES E PRÁTICAS: Questões de Gênero: reflexões e desafios- FISMA 2017 

 

 
 

SOUSA, Sara Cristina de Pina Gonçalves de. Auto-estigma na doença mental grave: 

desenvolvimento de um programa de intervenção com recurso ao sociodrama e ao e-learning. 

2012. 259f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 

Universidade do Porto, Porto, 2012.  

 

TEIXEIRA, Angela Maria; GUIMARÃES, Liliana. Vida revirada: deficiência adquirida na fase 

adulta produtiva. REVISTA MAL-ESTAR E SUBJETIVIDADE. Fortaleza. V. VI. N. 1. p. 182 – 

200. Mar. 2006.  

 

VIOLANTE, Rômulo Rodrigues; LEITE, Lúcia Pereira. A empregabilidade das pessoas com 

deficiência: uma análise da inclusão social no mercado de trabalho do município de Bauru, SP. 

Cadernos de Psicologia Social do Trabalho. Vol. 14, n. 1, pp. 73-91. 2011.  

 

 

Estágio supervisionado em equoterapia: um relato de experiência 

PINTO, Laura Leandro ¹ 

MOURA, Milca Costa ² 

PEREIRA, Patrícia ³ 

NIEDERAUER, Fabrine4 

 

Introdução: O seguinte trabalho é um relato de experiência, de acadêmicas do curso de graduação 

em psicologia da Fisma, observada em prática de equoterapia em estágio básico supervisionado. Os 

benefícios do contato com o cavalo são percebidos desde tempos remotos, pois Hipócrates (458-377 

a.C.), em seu compêndio “Das Dietas”, refere-se à equitação como fator regenerador da saúde, 

sobretudo no tratamento da insônia. Asclepíades de Prusia (124a.C.) também percebeu tais melhorias 

indicando equitação para tratamento de epilepsia e vários tipos de paralisia. Após a primeira guerra 

mundial, o cavalo entrou definitivamente na área da reabilitação, sendo empregado como instrumento 

terapêutico em soldados sequelados pós-guerra (MEDEIROS E DIAS, 2008). É uma terapia que 

utiliza o cavalo como mediador entre o praticante e os terapeutas. Nesse contexto, as acadêmicas 

buscaram visualizar diferentes patologias e comprometimentos, e a partir disso, as mudanças e 

progressos, enfatizando os portadores de Síndrome de Down. Método: Utilizado a observação 

participante (MINAYO, 2010). Estágio foi realizado no ano de 2016 no Centro Hippos Equoterapia, 
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localizado no município de Santa Maria/RS. Resultados e Discussão: A Síndrome de Down consiste 

numa anomalia genética irreversível, na qual a criança/adulto carrega características físicas, 

biológicas e psicológicas ao longo da vida, sendo necessário acompanhamento psicológico do 

paciente e familiares (PUESCHEL, 2000). Esta é uma das patologias tratadas na equoterapia com 

excelente aceitação pelos praticantes e famílias. Observou-se, durante as atividades, a interação da 

equipe transdisciplinar composta além do psicólogo, por fisioterapeuta, educador físico e educador 

especial, contribui significantemente no desenvolvimento do praticante em diferentes áreas. A 

importância do psicólogo na equoterapia pode ser destacada desde a realização de diversificadas 

tarefas, como a orientação e assistência às famílias e à equipe, até os inúmeros benefícios que esta 

prática proporciona no campo psicológico, tais como: melhoras na sociabilização, consciência 

corporal, autoconfiança, responsabilidade e autonomia, bem como mudanças comportamentais, as 

quais foram observadas nos praticantes com Síndrome de Down. Após cada sessão de equoterapia 

notava-se o entusiasmo e dedicação dos praticantes, despertando nos familiares e equipe sentimentos 

de satisfação e determinação para continuar incentivando as práticas buscando alcançar um bom 

resultado ao longo do processo de aprendizagem e esforço mútuo por parte de todos os envolvidos. 

Conclusão: Encerrou-se o estágio considerando os resultados obtidos satisfatórios para o 

desempenho acadêmico e profissional, pois se compreende os benefícios proporcionados pela 

equoterapia no desenvolvimento motor, cognitivo e social do sujeito praticante. 

Palavras-chave: Estágio; Equoterapia; Síndrome de Down; Psicologia; Desenvolvimento Humano. 
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Estereótipo de Gênero e Sua Constituição Cognitiva 

Alice Dias Pasche1  

Fabiane Schott2 

Julia Luciane Vidal3 

Guilherme Côrrea4 

 

INTRODUÇÃO: Adotando um enfoque cognitivo e social, Ashmore e Del Boca (1986), consideram 

os estereótipos de gênero como parte da teoria implícita da personalidade construída pelo indivíduo 

e conservada na memória, como parte do seu sistema geral de valores. O estereótipo de gênero é, 

pois, o conjunto de crenças acerca dos atributos pessoais adequados a homens e mulheres, sejam estas 

crenças individuais ou partilhadas. O estereótipo, em si, pode ser entendido como um comportamento 

funcional e adaptativo, pois com frequência é uma forma de simplificar e agilizar nossa visão do 

mundo, julgando pessoas ou situações em termos de categorias (PAUL, 1998). A atitude 

preconceituosa é alicerçada sobre três componentes: O estereótipo que é o componente cognitivo do 

preconceito; o sentimento negativo em relação ao objeto social que é o componente afetivo; e a 

discriminação que é o componente comportamental. Esses três componentes interagem entre si de 

forma dinâmica, deste modo qualquer mudança em uma dessas variáveis poderia gerar uma mudança 

na atitude do preconceito (KRUGER, 2004). Para lidar com o ambiente social em que está inserido e 

frente às limitações cognitivas, pessoas lançam mão de recursos chamados atalhos heurísticos que 

utilizam o tempo todo para se proteger, evitar punições, conflitos e ansiedades. Ocorre que esses 

atalhos, que são em sua essência saudáveis se utilizados com equilíbrio e parcimônia, tornam-se 

socialmente patogênicos e perigosos se lhe são atribuídas cognições equivocadas com sentimentos 

negativos. Essas heurísticas na atitude preconceituosa são o estereótipo e é a base cognitiva do 

preconceito (CIARELLI; AVILA, 2009). OBJETIVO: O objetivo do estudo é discorrer sobre a 

construção das crenças dos estereótipos de gênero, que ainda sustentam desigualdades. MÉTODO: 
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Foi realizada uma pesquisa bibliográfica narrativa, de cunho qualitativo, nos periódicos de pesquisa 

e em plataformas online disponíveis, BVS Psi SciELO, Lilacs. RESULTADOS E 

DISCUSSÕES:Mesmo que atualmente haja uma visibilidade maior com relação ao debate social 

acerca das consequências da convivência desigual entre homens e mulheres, acreditamos que este 

problema está muito longe de ser resolvido, existindo muito caminho por percorrer.Por exemplo, o 

crescimento da proporção da população feminina economicamente ativa que busca seu sustento 

encontram trabalhos precários, mal remunerados e desvalorizados (SIGNINI,1999). Nesse processo 

de precarização das condições de trabalho, que atinge ambos os sexos, as mulheres chegam com 

desvantagens em vista de crenças que fundamentam estereótipos e preconceitos. Dessa forma, 

homens e mulheres crescem aprendendo e internalizando essas crenças de forma naturalizada, sendo, 

portanto, preciso, necessário e urgente desconstruí-las a favor de uma igualdade entre os sexos 

(FISKE E TAYLOR, 1991). CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir deste estudo podemos concluir 

que o componente cognitivo se expressa através de crenças de estereótipos, gerando preconceito e 

práticas de discriminação e para isso torna-se importante perspectivas que permitam desconstruir 

estes estereótipos. 

Palavras-chave: Estereótipo, preconceito, gênero, cognição 
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Experiência prática na Clínica Escola da Faculdade Integrada de Santa Maria 
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Introdução: Ao iniciar um curso de graduação, espera-se colocar em prática os conhecimentos e se 

cria uma expectativa sobre a futura atuação. A prática aparenta ser algo tão distante das suas 

possibilidades, mas ao mesmo tempo, enche-se de coragem, porque é um momento tão importante da 

graduação, no qual se alia o aprendizado teórico à atuação prática propriamente dita (FRANCO, 

2001). Aiello - Vaisberg (2006) relata que existe um estado de ansiedade que fica evidenciado durante 

o contato inter-humano, esta ansiedade estará presente nos primeiros atendimentos e talvez persista 

durante a carreira. Segundo Aguirre (2000), “um certo frio na barriga” é uma reação natural, pois 

serve de alerta para que o acadêmico esteja preparado ao desempenhar a função.A autora ainda 

enfatiza que estes sentimentos devem ser levados à supervisão, para ser discutidos e orientados pelo 

profissional responsável. OBJETIVO: Discutir sobre as expectativas do acadêmico ao entrar em 

estágio clínico. MÉTODOS: O presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica, a pesquisa 

bibliográfica por sua vez, “é elaborada com base em material já publicado” (GIL, 2010, p. 29), no 

qual trabalhou-se com autores que trazem no bojo de seus artigos, a experiência das emoções vividas 

pelo acadêmico na Clínica. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os trabalhos selecionados discutem 

sobre as tensões, emoções e ansiedades que os acadêmicos vivenciam antes e durante a permanência 

na Clínica. De acordo com Franco (2001), a experiência clínica é marcada por algum tipo de 

comoção/emoção e ansiedade, fazendo com que o acadêmico em certos momentos tenha dúvidas 

sobre o enfrentamento do trabalho prático na clínica, uma vez ter sido trabalhado apenas a parte 

teórica, porém é um momento tão importante da graduação, onde se alia o aprendizado teórico à 
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atuação prática.Além disso, existem pontos relacionados com o a função do psicólogo de entender, 

orientar, escutar, ajudar e auxiliar resolver problemas em distintas esferas da vida dos indivíduos que 

trazem satisfação pessoal para o acadêmico que está em formação. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nos textos utilizados, assim como nos relatos pessoais de quem já passou, nota-se que este sentimento 

de angústia é comum e de certa forma normal. O estágio clínico é de extrema relevância no modo em 

que o acadêmico tem suas primeiras experiências de atuação profissional frente ao paciente. Salienta-

se ainda, que a psicologia busca facilitar o trâmite desta situação com simplicidade e leveza, através 

da orientação do seu professor ou supervisor. 

Palavras-chave: clínica escola; prática; acadêmico. 
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Gênero: uma construção social 

BRUTTI, Mariana1 

ILHA, Caroline2 

SANTOS, Andressa3 

TORRES, Fernanda4 

PFITSCHER, Mariana5  

 

O presente estudo aborda a diferença sexual e questões de gênero sobre os lugares ocupados pelo 

homem e a mulher na sociedade. Assim, tem o objetivo de promover uma discussão e diálogo, a partir 

de uma revisão bibliográfica de artigos e livros científicos. Baseado na análise dos materiais, 

apresentam-se construções teóricas sobre o assunto, parte-se do princípio de que o individuo é um ser 

único, que tem características comuns com o restante da humanidade, porém, singulares (JESUS, 

2012). A singularidade do sujeito é inscrita a partir da sua relação com a cultura, como a região em 

que o ser nasce e cresce, a raça, classe social, religião, idade, aptidões físicas e mentais. Tratando de 

diferenças no campo da sexualidade, destaca-se o gênero, que permeia as relações humanas e dos 

lugares ocupados pelos sujeitos na sociedade. Entende-se como gênero quando nos referimos ao sexo 

social, isto é, uma estrutura social que, a partir do nosso sexo biológico determina diferentes processos 

de socialização que percorrem todas as relações. Desde criança os indivíduos são ensinados a agir e 

ter uma determinada condição social, de acordo com o seu sexo biológico (JESUS, 2012). Dessa 

forma o sujeito se constitui com posições pré-determinadas, onde entende-se esta posição como um 

discurso normativo, que determina um lugar a ser ocupado.Assim, a diferença entre os sexos é 

construída socialmente, desde o nascimento, quando meninas e meninos são ensinados a agir de 

acordo como são identificados, a ter um papel de gênero “adequado” para aquela sociedade. As 

influências sociais nem sempre são visíveis, fazendo com que as diferenças entre homens e mulheres 

pareçam naturais, de ordem biológica, quando, na verdade, boa parte dessas diferenças é influenciada 

pelo convívio social. “A sociedade em que vivemos dissemina a crença de que os órgãos genitais 

definem se uma pessoa é homem ou mulher. Porém, a construção da identificação como homens ou 

como mulheres não é um fato biológico, é social” (JESUS, 2012, pg. 8). A mudança necessária à 
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plena igualdade foi sempre o que norteou as teorias e movimentos feministas ao longo do tempo em 

que as mulheres buscaram seus direitos no setor político, público e privado. (NOGUEIRA, 2001). 

Retoma-se que o sexo se refere ao tamanho das células reprodutivas, e biologicamente isso não define 

o comportamento masculino ou feminino das pessoas, pois isto quem interfere é a cultura, que define 

alguém como masculino ou feminino (JESUS, 2012). Foi nesta via que os movimentos feministas 

eclodiram, em defesa da luta pela equidade, liberdade, acesso a formação e participação social. 

Consequentemente compreende-se com este estudo, que sexo é biológico e gênero é social, 

constituídos pelas diferentes culturas. O gênero transcende ao sexo, o que define o que é homem ou 

mulher não são os cromossomos ou a conformação genital, mas a construção, inscrição na cultura e 

a forma como a pessoa se identifica e se expressa socialmente. O fato de ser homem ou mulher já não 

é mais suficiente para que determinadas características sejam esperadas do sujeito (POLI, 2007).  

Palavras-chave: Diferença; Gênero; Feminismo. 
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Gênero X Casamento: O lugar transcendendo através da história. 

Berenice Rolim Machado¹ 

 Caroline de Abreu Prola²  

Como instituição reconhecida e valorizada, a família possui seu simbolismo associado às funções de 

promoção,socialização, educação dos filhos, provisão financeira, proteção e afeto a seus membros 

(BAPTISTA, CARDOSO, GOMES, 2012). Neste cenário, o casamento, mesmo diante das 

transformações da vida conjugal, permanece um ritual carregado de significados, simbolizando a 

união de um casal e a constituição de uma família, preservando ainda o encantamento e otimismo a 

que a palavra casamento está associada (MOSMANN, WAGNER, FÉRES-CARNERO, 2006).Com 

o presente trabalho pretende-se investigar a histórica relação de gênero nas relações conjugais, para 

isso realizou-se uma revisão bibliográfica, sem delimitação de período cronológico, em artigos e 

livros. As relações familiares são frequentemente objeto de estudo, e em um período anterior, já se 

apresentavam estudos sobre rupturas e manutenção do casamento, novos ideais e expectativas 

veiculadas a um “modelo novo” de casamento e de família (FÉRES-CARNEIRO, 1995). Mais 

tardiamente, FÉRES-CARNEIRO (2001) abordou sobre a construção da identidade conjugal no 

casamento e apresentou diferenças de concepções entre os homens e mulheres participantes. As 

mulheres manifestavam ter mais desejos igualitáriose mais disponíveis para realizarem mudanças e 

também de romperem o casamento do que os homens, os quais mostraram-se mais apegados aos 

valores tradicionais. Esses resultados podem sugerir que as diferenças entre os gêneros, ainda 

hierarquizadas, sobrecarregam as mulheres que expressam almejar renovações e rupturas com as 

desigualdades de condições experimentadas. Segundo os respectivos estudos podemos destacar 

alguns fatores que corroboram para a expansão do “modelo novo” de família: o crescimento da 

economia; a inserção da mulher no mercado de trabalho, modificando o cotidiano familiar e o lugar 

do homem na família, baseado anteriormente na relação econômica, como único provedor; a 

escolaridade crescente da mulher, ampliando o seu nível de compreensão; os avanços da medicina, 

permitindo um controle efetivo da função reprodutora; a rapidez da transmissão de informações 

através da informatização e dos meios de comunicação de massa, permitindo uma constante 

exposição aos novos acontecimentos e mudanças jurídicas as quais garantem direitos à mulher; 

(NEGREIROS, FÉRES-CARNEIRO, 2004). Pode-se perceber que os papéis na relação conjugalvêm 

sendo alterados ao longo da história da família.No entanto, com relação ao casamento, constatou-se 

segundo os estudos pesquisados que as mulheres consideram importante a permanência do amor, os 

homens entendem como mais relevante a constituição familiar. Neste sentido entende-se que tanto os 

homens como as mulheres buscam relacionamentos mais prazerosos e verdadeiros sempre com o 

intuito do melhor para a relação conjugal (FÉRES-CARNEIRO, 2003). 

Palavras-chave: casamento, gênero, atualidade. 
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Luta antimanicomial brasileira: história, importância e reflexos 

CORREA, Líllian1 
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GABARDO, Roseclér4 

 

Introdução: A história da Psiquiatria brasileira é uma história de asilamento e medicalização social. 

A ordem psiquiátrica vem como paradigma de organização modelar às instituições de uma sociedade 

que se organiza (AMARANTE, 1994). Em vista disso e da visão marginalizada do “louco” na 

sociedade, o presente trabalho visa conhecer e estudar a reforma psiquiátrica brasileira e o surgimento 

da luta antimanicomial em prol dos direitos dos usuários portadores de sofrimento psíquico e seus 

familiares, e, da mudança da ideia social da loucura. Método: Trata-sede pesquisa bibliográfica não 

sistemática e exploratória. Para Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Segundo o autor, 

pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema e torná-

lo mais explícito. Resultados e discussões: A partir da chegada da família real no Brasil, a loucura 

passou a ser objeto de intervenção para o estado, pois houve uma mudança econômica que exigia 

controle social (AMARANTE, 1994). Em 1830 a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, realiza 
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um diagnóstico dos “loucos” da cidade, daí em diante os loucos passam a ser considerados doentes 

mentais, merecedores de reclusão e tratamento. Já em 1852 D. Pedro II cria o primeiro hospício no 

Rio de Janeiro. A partir disto, a psiquiatria brasileira torna-se imersa na medicalização, 

experimentação e asilamento, práticas que se tornam cada vez mais intensas (AMARANTE, 1994). 

Porém, na segunda metade do século XX inicia um movimento no Brasil a fim de mudar esse 

panorama. Segundo Amarante (1994) em 1987 é criado o lema “por uma sociedade sem manicômios” 

a partir do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental como uma estratégia para provocar na 

sociedade a discussão sobre a loucura, a doença mental, a psiquiatria, os manicômios e a 

desinstitucionalização. Trata-se, conforme o autor, de um processo de desconstrução dos conceitos e 

das práticas psiquiátricas. Neste contexto surge o projeto de lei 3657/89 propondo a extinção 

progressiva dos hospitais psiquiátricos. Também em 1987, o Manifesto de Bauru fundou o 

Movimento Antimanicomial, um movimento social e sindical não institucionalizado que defendia 

uma reforma sanitária, democrática e popular, marcando o laço social entre profissionais e sociedade 

no enfrentamento da questão da loucura e suas formas de tratamento (GRADELHA JUNIOR, 2008). 

Apesar de não ser o único movimento social na luta da reforma psiquiátrica, o Movimento da Luta 

Antimanicomial “é certamente o mais importante e abrangente ator social no processo” 

(AMARANTE, 2008). Considerações finais: Levando em conta os dados coletados a respeito do 

tema proposto, podemos considerar o Movimento da Luta Antimanicomial como um marco no 

avanço da saúde mental brasileira e o ponto de partida para o direito à desrazão. Cabe destacar ainda, 

que o presente estudo serviu como mola propulsora para a necessidade de aprofundamento sobre o 

tema. 

Palavras-chave: Reforma psiquiátrica; Luta antimanicomial; Sofrimento psíquico.  
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Mulheres criminosas: motivações e representações 

Souza, Bruna¹ 

Silveira, Kátia Simone da Silva Silveira² 

 

Introdução: Este trabalho constitui-se em uma abordagem teórica à respeito do gênero feminino e o 

seu potencial para a criminalidade.Torna-se inegável que, diante da reconfiguração dos conceitos 

sobre relações sociais nos últimos anos, a mulher é encontrada com mais facilidade em ambientes 

que anteriormente eram predominantemente masculinos. Objetivo: Este trabalho tem o intuito de 

abordar alguns aspectos que envolvem mulheres inseridas no mundo do crime. Método: Esta 

pesquisa se caracteriza por um estudo exploratório com base em materiais bibliográficos.Realizou-se 

a busca pelos artigos durante o mês de maio nas plataformas de dados BVSpsi e Lilac’s. Resultados 

e discussões: A identidade feminina ainda carrega estereótipos que induzem a sociedade a esperar 

determinados comportamentos e características que nem sempre são facilmente percebidas em 

mulheres envolvidas em práticas criminais.Este refutamento nos oferece a possibilidade de 

questionarmos a ideia de que, tradicionalmente, espera-se que o gênero masculino esteja mais 

familiarizado com a criminalidade, enquanto as mulheres, são associadas aos instintos maternais e 

aos aspectos de fragilidade. Em virtude de uma estigmatização do gênero feminino, agrega-se à 

mulher somente crimes passionais ou crimes contra a maternidade, porém, dados estatísticos 

(DEPEN, 2010) revelam que, os crimes predominantes são os de dano ao patrimônio e tráfico de 

drogas. Segundo Soares e Ilgenfritz (2002) a mulher criminosa é frequentemente compreendida 

através deu ma influência externa, ou seja, se disponibiliza a práticas ilícitas como um ato de 

submissão a criminosos com quem possui relações afetivas. Este aspecto nos remete a teoria das 

representações sociais de Moscovici (2003), que assimila a existência de uma conexão entre 

representações e práticas sociais, nos levando a entender a maneira como estas mulheres se 

reconhecem: parceiras sexuais, mães, filhas - ou demais elos afetivos - de criminosos, mas nunca 

como criminosas. Tal reconhecimento também é comum na sociedade, Corrêa (1983) salienta que 

autoras de homicídio são frequentemente vistas como vítimas, sugerindo uma fixação da mulher no 

campo doméstico onde elementos históricos de maus tratos e submissão poderia resultar a crimes de 

morte.Conclusão:Observa-se então que, quando a sociedade ou as próprias mulheres associam suas 

práticas ilícitas à influências externas, estão buscando identificar o que é socialmente atribuído ao 

gênero feminino: fragilidade e passividade, diminuindo sua responsabilidade pessoal na prática 

ilícita. Sendo assim, embora a submissão feminina esteja minimizada, ela ainda está presente na 

criminalidade e nas interpretações do ato ilícito. 

Palavras-chave: Mulher; Crime; Gênero. 
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Musicoterapia aplicada à pessoa com transtorno do espectro autista no contexto 

educacional 
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INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, muitos estudos e pesquisas têm buscado compreender como a 

prática da musicoterapia pode fornecer e promover melhoras na saúde e no desenvolvimento social 

de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista (TEA). Sabendo que a musicoterapia 

pode-se inserir em clínicas, escolas, instituições com viés socioeducativo, hospitais gerais, dentre 

outros locais, este artigo objetiva apresentar uma reflexão diante da prática musicoterapêutica. 

Delimita-se o foco na intervenção educacional, especialmente no desenvolvimento de habilidades 

sociais, cognitivas, motoras e emocionais que incidem em melhores possibilidades de ensino-

aprendizagem no contexto escolar. Diante disso se instigou a problemática sobre a possibilidade de 

desenvolvimento das pessoas com TEA a partir da música.MÉTODO: Para tanto, foi realizado um 

processo de revisão de literatura, recorrendo em referências de artigos, livros, revistas e outros. Gil 

(2007, p. 45) salienta as vantagens da pesquisa bibliográfica, sendo “a principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS: O TEA, segundo o DSM-5, caracteriza-se por déficits em duas esferas centrais: a 

primeira refere-se as deficiências no âmbito da interação social e comunicação social. Posteriormente, 

detém-se em práticas restritas e repetitivas do comportamento, atividades e interesses (APA, 

2014).Desta forma, seguindo o conceito de inclusão, a linguagem e educação musical passaram a 

despertar interesse nas escolas, a fim de desempenhar em meios de comunicação com os alunos, 

colaborando no aprendizado de conteúdos didáticos (SEKEFF, 2002). Através das literaturas 

estudadas podemos descrever a importante relação da música com as pessoas com TEA. Neste caso, 
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notam-se aspectos da linguagem musical como meio de engajamento da pessoa com tal transtorno e 

seu interlocutor. Gomes e Simões (2007) avaliam a música como um excelente meio de comunicação 

verbal e não verbal, o qual proporciona desenvolvimentos dos aspectos cognitivos, afetivos e motores 

da criança, concomitantemente em que promove a interação e o autoconhecimento. Devido a estes 

aspectos, as autoras argumentam que a música deve estar presente no currículo escolar. Alia-se, então, 

nesse processo, o papel significativo da musicoterapia como abordagem psicopedagógica. Por 

musicoterapia entende-se o campo da ciência o qual visa o estudo do ser humano, buscando conhecer 

os fenômenos que decorrerem da interação entre os indivíduos e a música, o som e cada um de seus 

elementos: timbre, altura, intensidade e duração e suas manifestações sonoras (RUUD, 1990).No 

atendimento à pessoas com TEA, podemos indicar como os principais objetivos possíveis do 

musicoterapeuta; superar o ritualismo típico presente na manipulação deobjetos para desenvolver a 

atenção compartilhada; ampliar a capacidade de comunicação e interação social; alargar a 

competência de auto expressão; além de ultrapassar obstáculos emocionais e cognitivos 

existentes(SAMPAIO; LOUREIRO; GOMES, 2015). CONSIDERAÇÕES FINAIS: O emprego da 

musicoterapia na escola favorece diretamente a inclusão de pessoas com TEA. Seus benefícios 

correspondem na qualidade do bem-estar desses alunos e de toda comunidade escolar, visto que essa 

abordagem viabiliza novas formas e maneiras nos processos de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: autismo; musicoterapia; escola; inclusão. 
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O acolhimento psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica 

FARIAS, Ana Carla Lemos1 
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ROSO, Patrícia Lucion3 

Introdução: um tema de grande destaque no âmbito da Psicologia Jurídica é a violência, suas 

manifestações e suas consequências. O presente trabalho possui como objetivo demonstrar a 

importância do trabalho da Psicologia no atendimento a vítimas de violência em delegacias 

especializadas no atendimento à mulher. Guedes et al. (2007, apud GOMES et al., 2014) destaca que 

a violência contra a mulher assume enfoques diferentes das demais violências por se tratar de uma 

questão de gênero, uma vez que, na maior parte dos casos, o agressor é cônjuge ou parceiro da vítima 

e a violência surge de relações de poder que foram construídas historicamente através da desigualdade 

de gêneros. Metodologia: o presente trabalho utilizar-se-á de uma pesquisa bibliográfica não 

sistemática para tratar do tema proposto. Esse tipo de pesquisa é desenvolvida tendo por base um 

material já elaborado, sobretudo livros e artigos científicos (GIL, 2002). Resultados e discussão: 

Lourenço e Carvalho (2001) apontam que uma das grandes dificuldades encontradas na execução de 

intervenções com mulheres vítimas de violência é que estas possuem muita dificuldade em 

denunciarem seus agressores e manterem a denúncia, uma vez que existem motivos de ordem 

econômica, psicológica e afetiva envolvidos.  Nesse sentido, Balbueno (2011) aponta que a atitude 

das mulheres que sofrem violência se torna mais assertiva ao serem acolhidas e escutadas pelo serviço 

de psicologia, pois, desse modo, a vítima toma consciência de sua escolha e consegue decidir o que 

é o melhor a ser feito.  O atendimento psicológico nas Delegacias Especializadas de Atendimento à 

Mulher possui o objetivo de oferecer proteção, bem-estar, informação, elevar a autoestima e, 

principalmente, expandir a autonomia das mulheres vítimas de violência doméstica (BALBUENO, 

2011). Considerações finais: Para Sagot (2008, apud GOMES et al., 2014) o empoderamento está 

relacionado com modificações nas relações de poder em favor das mulheres que possuem pouco 

domínio sobre sua vida.Essa mudança acarreta, o controle sobre seus recursos físicos; intelectuais; 

financeiros, bem como na produção de conhecimento, nas tomadas de decisões e na construção de 

valores. O empoderamento é um processo fortemente ligado a garantia da cidadania. 
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O impacto da doença de alzheimer no cuidador familiar 

BEVILACQUA, Dieine Aparecida Maia1 

SOUZA, Jênnifer Camargo de2 

SILVEIRA, Katia Simone da Silva3 

 

Introdução: Têm-se observado nas últimas décadas o fenômeno do envelhecimento populacional em 

nosso país, que consequentemente acarretou em mudanças no perfil demográfico devido à queda da 

mortalidade. Neste cenário, está inserida a Doença de Alzheimer, a qual é conhecida mundialmente 

pela sigla DA, em homenagem ao DR. Alois Azheimer (LUZARDO, GORINI E SILVA, 2006).  No 

final do século XX, a Doença de Alzheimer foi equiparada ao processo de envelhecimento, sendo um 

tipo de demência com maiores chances a ser desenvolvida em idades mais avançadas (LUZARDO, 

GORINI E SILVA, 2006). Esta doença necessita de um alto custo financeiro, no qual envolve o poder 

público, profissionais da saúde e instituições. Problema de estudo: Dentro desta realidade tem-se o 

cuidador, que acaba adoecendo também (stress, depressão), pois essa realidade exige trabalho e 
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decisões que serão de sua responsabilidade. Objetivo: Este trabalho buscou discutir a qualidade de 

vida do cuidador de pessoas com Alzheimer. Método: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica não 

sistemática na base de dados Scielo. Na qual teve como critério de seleção artigos que estivesse entre 

os anos de 2006 a 2016 e que estivessem dispostos em português na íntegra. Resultados e discussões: 

Nos últimos anos tem aumentado significativamente o número de famílias que tem se deparado com 

a situação de cuidar de familiares idosos em condição de dependência, principalmente quando esta é 

provocada pela Doença de Alzheimer (OLIVEIRA, 2009). Para Pavarini et al. (2008) muitas vezes a 

família assume o papel de cuidar de um idoso demenciado, e passa a viver em função desta nova 

tarefa, a qual pode causar um impacto emocional, afetivo além de um desgaste físico, gerando grande 

sofrimento tanto para o paciente como para o familiar. Há também uma sobrecarga na rotina do 

cuidador, que acarreta problemas físicos, sociais, psicológicos e até mesmo financeiros. Segundo 

Oliveira (2009) o cuidador geralmente tem dificuldades em aceitar as mudanças causadas pela doença 

em seu portador, que vai assumindo outro modo de ser. O cuidador pode deparar-se com situações 

conflitantes, as quais podem ocasionar-lhe um ônus, que precisa ser compartilhado com outras 

pessoas. Conforme Caldana e Oliveira (2012) o cuidado dispensado ao idoso pode tornar-se 

complexo, pois a família defronta-se com sentimentos difíceis de manejar, que acabam ocasionando 

um isolamento, com privações em seu estilo de vida, a fim de incluir as novas necessidades de seu 

membro doente. Considerações finais: A vivência dos cuidadores familiares de idosos com DA é 

um momento delicado e árduo que carece de um olhar especial, com atenção a estes indivíduos que 

são afetados diretamente pelo diagnóstico de uma doença tão severa como o Alzheimer. O suporte 

por meio de uma rede familiar consistente, além de psicoterapia para o cuidador seriam algumas das 

alternativas possíveis para uma ressignificação deste momento, proporcionado assim uma nova forma 

de ver o mundo, mesmo diante de uma realidade não desejável, elaborando estratégias de 

enfrentamento adequadas para a situação.  
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O mundo azul das meninas com diagnóstico autismo  

 

POZZOBON, Carolina Diniz 1 

GIROTTO, Gian Paulo2 

RODRIGUES, Kamila Bom 3 

RODRIGUES, Tatiane Pinto 4 

 

Introdução: O transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma síndrome complexa que compromete o 

desenvolvimento psicomotor, faz parte de um grupo de transtornos do neurodesenvolvimento. Neste 

grupo os sintomas compartilhados são: déficit de habilidades sociais, habilidades comunicativas 

e comportamento restrito ou repetitivo (SILVAEMULICK, 2009), com o diagnóstico baseado em 

uma série de critérios específicos.Especialistas (BBC NEWS SERIVICES 2013) relatam que as 

meninas com o Transtorno, poderiam ser mais estigmatizadas do que os meninos, e poderia ser mais 

difícil para que elas sejam diagnosticados. Portanto, este estudo se propõe a refletir sobre o Transtorno 

do Espectro Autista no sexo feminino, pois há maior incidência de diagnostico no sexo 

masculino. Método: Este trabalho será construído através de revisão bibliográfica, pautando sua busca 

por artigos e livros científicos, que estejam no idioma português, disponível na integra, contemplando 

o objetivo proposto neste estudo. Resultados: A ASA (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 

AUTISMO, 2009)traz dados importantes onde se referem que uma a cada cento e dez crianças 

nascidas são autistas, e é predominante em pessoas do gênero masculino, numa proporção de três a 

quatro homens para uma mulher (PASSOS, BANDIM, apud FOMBONNE, 2005). Segundo o DSM 
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5 – (2014, p.57), “O transtorno do espectro autista é diagnosticado quatro vezes mais frequentemente 

no sexo masculino do que no feminino”. Em amostras clínicas, pessoas do sexo feminino têm mais 

propensão a apresentar deficiência intelectual concomitante, sugerindo que meninas sem 

comprometimento intelectual ou atrasos da linguagem podem não ter o transtorno identificado, talvez 

devido à manifestação mais sutil das dificuldades sociais e de comunicação. Discussão: De acordo 

com Carol Povey (CONLUBRA 2017), diretora do Centro para Autismo da Sociedade Nacional 

Autística (NAS), muitas mulheres com espectro autista passam anos vivendo sem um diagnóstico. 

“Muitas mulheres são diagnosticadas com mais idade porque receberam o diagnóstico errado de 

transtornos: alimentar, bipolar ou de personalidade, quando os médicos foram incapazes de perceber 

os sinais da síndrome de Asperger”, explica Povey, acrescentando que, o Centro para Autismo NAS 

LornaWing é especializado em diagnosticar mulheres que receberam o diagnóstico errado quando 

eram mais jovens. Isso nos faz analisar que ainda há um longo caminho a percorrer e estudos a serem 

feitos em relação aos diagnósticos errados. Pois um diagnóstico correto e realizado com antecedência 

contribuirá para uma melhor qualidade de vida às pessoas do gênero feminino com diagnóstico 

autista.Considerações Finais: Apesar de ser um assunto que sempre chama muita atenção, ainda há 

poucos estudos sobre o tema,sugerindo-se então novas pesquisas sobre essa temática. Também é de 

suma importância levar o conhecimento sobre a incidência no sexo masculino para que se tenha um 

olhar mais sensível ao diagnóstico do sexo feminino, considerando os relatos de dificuldades citados 

neste trabalho 

 

Palavras-chave: Autismo;Gênero; Transtorno; Espectro Autista. 
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O uso de dessensibilização sistemática para o tratamento de fobias 

Vargas, Dawid Da Silva¹ 

Strojarki, Isadora Ribas² 

Silva, Emerson Cezar Da² 

Corrêa, Guilherme³ 

  

Uso de dessensibilização sistemática para o tratamento de fobias, técnica criada por Joseph Wolpe, 

que baseou-se nos estudos de Ivan Pavlov e Jonh Watson, os quais haviam conseguido ensinar a 

animais e crianças novos padrões de comportamento por meio do treinamento de estimulo-resposta 

ou condicionamento clássico; sendo que eles haviam sido capazes de forjar uma reação emocional 

automática, antes inexistente, em relação ao objeto ou acontecimento. Segundo Pavlov e Watson, é 

possível aprender uma resposta emocional a um determinado estimulo, então também é possível 

desaprender a resposta a um estimulo. As pessoas não conseguem sentir duas emoções opostas ao 

mesmo tempo, se uma pessoa está relaxada, ela não pode estar também angustiada. Ou seja, se 

ensinamos o relaxamento profundo como resposta condicionada a algo temido, a pessoa não poderá 

sentir angustia ao mesmo tempo. Wolpe percebeu que se era possível aprender um comportamento 

dessa maneira, também deveria ser possível desaprender, e propôs-se a encontrar um método para 

utilizar esse raciocínio no amparo a veteranos de guerra. Isso o inspirou a ensinar a seus pacientes 

técnicas de relaxamento muscular profundo e depois associá-las à exposição simultânea a um 

estímulo à ansiedade – técnica que ficou conhecida por inibição recíproca. O tratamento de fobias, 

como medo de ratos, tem tido bons resultados quando utiliza métodos desenvolvidos a partir da ideia 

de inibição recíproca de Wolpe, isto é, associação de técnicas à exposição ao objeto temido. Como o 

próprio Wolpe percebeu a sua época com os soldados que sofriam da chamada “neurose de guerra”, 

a psicoterapia não surtia o efeito desejado, falar sobre as suas experiências não fazia com que eles 
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parassem de ter flashbacks do trauma original ou deixassem de se sentir angustiados, o que propomos 

com este trabalho é um tratamento mais curto e de real eficácia. O presente trabalho foi elaborado 

através de uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo utilizando manuais e autores que 

nortearam nossa produção acadêmica. O pressuposto é explicar como ocorre esse processo através de 

um método de tratamento que empobrece a relação entre ansiedade e os medos aprendidos de 

situações ou objetos através de reforço de outra resposta, neste caso, porém de relaxamento, que é 

inconciliável com a ansiedade ou angustia e trazer as principais contribuições do o processo de 

dessensibilização automática aplicado a fobias. Baseando-se na literatura consultada, é notório a 

melhora da capacidade de reação dos pacientes quando defrontados a uma fobia, e consequentemente 

o restabelecimento da autoconfiança, autoestima e tranquilidade após o tratamento.  

Palavras-Chave: Dessensibilização sistemática; Inibição recíproca; Fobia; Relaxamento. 
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Políticas públicas na implementação do uso de nome social no SUS - Revisão de 

Literatura  
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Introdução: Nome social é aquele pelo qual pessoas transgênero preferem ser denominadas no 
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cotidiano, refletindo sua identidade de gênero, de forma oposta aos nomes de registro civil 

determinados ao nascer, com o qual não se identificam. A adoção dele é essencial no sentido de cessar 

as violações de direitos no que diz respeito às instituições de saúde e impedir que o constrangimento 

bloqueie o acesso aos serviços e aos profissionais de saúde. A inclusão do nome social de transgêneros 

no cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) tem como objetivo reconhecer a legitimidade da 

identidade desses grupos e promover o maior acesso à rede pública. Tendo em vista a importância do 

tema na garantia da equidade no sistema único de saúde, o objetivo deste trabalho é expor as políticas 

públicas que visam garantir o direito ao uso do nome social no SUS.  Métodos: Foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica integrativa, utilizando-se como palavras chaves “nome”, “social” 

“transgênero” e “SUS” como a associação entre eles, na base de dados Scielo e Lilacs. Quanto à 

delimitação temporal, foram utilizados artigos completos de 2010 a 2017. Foram excluídas teses, 

dissertações, resumos de eventos e artigos que não tratassem de políticas governamentais que 

promovessem o uso do nome social. Resultados: Foram encontrados 4 artigos que atendiam aos 

critérios. Os textos explicitam que a constituição de 1988 já garantia a busca pela efetivação dos 

princípios de universalidade e integralidade no sistema de saúde público, pilares reafirmados pela lei 

de criação do SUS, de 1990, que encontra na idéia de equidade sua condição de possibilidade, 

servindo como base das conseguintes determinações. No ano de 2006, a Carta dos Direitos dos 

Usuários do SUS, tornou obrigatório haver em documentos de identificação dos usuários, como 

prontuários, um campo a ser preenchido com o nome pelo qual o usuário deseja ser chamado. A carta 

afirma que “todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer 

discriminação”; Três anos mais tarde, foi publicada a Portaria do Ministério da Saúde que dispõe 

sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, entre eles o direito ao uso do nome social. No ano 

de 2016 foi firmado o Decreto Federal que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da 

identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional incluindo o SUS, marcando a mais recente etapa no processo de 

legitimação do nome social no atendimento em saúde. Conclusão: Políticas públicas que possibilitem 

o uso do nome social no sistema único de saúde mostram-se essenciais para garantir a equidade e 

integralidade no atendimento a transgêneros, contribuindo para a efetivação do direito à saúde, em 

seu sentido amplo, legitimando sua existência e assegurando acesso a ações e serviços. Além disso, 

os resultados escassos da busca de artigos expõem a necessidade de novas ações governamentais que 

permitam melhorar efetivamente a assistência à transgêneros por meio da adoção do nome social. 
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Este estudo apresenta a temática da heteronormatividade, propondo reflexões, a partir das questões 

de gênero. Tem por objetivo compreender como ocorre a inscrição da heteronormatividade na 
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sociedade atual. A metodologia utilizada baseou-se na revisão bibliográfica. Entende-se que o sujeito 

constrói o self (identidade) não apenas individualmente, mas também é o resultado de uma construção 

interpessoal. Existe em cada cultura uma definição e representação do conceito de personalidade, por 

ser construída tanto pessoalmente como coletivamente, em maior ou menor grau, tornando-se 

necessário uma negociação do significado do self entre o indivíduo e a cultura em que está inserido. 

Segundo Bruner (1987, p.), há narrativas culturalmente estabelecidas, onde a partir delas o indivíduo 

constrói ideias sobre si mesmo: comédias, tragédias, novelas e romance, são meios de protagonizar-

se em um processo de autoconstrução. Esses fatos possuem uma função de organização da identidade. 

Partindo dessa premissa, a heteronormatividade é um conceito que promove uma reprodução de 

práticas e códigos heterossexuais, que sustenta-se pelo ideal do casamento heterossexual, amor 

romântico, fidelidade conjugal, constituição de família (esquema pai-mãe-filho(a)(s))(FOSTER, 

2001, pág. 19). Para Derrida (2009), são criados os pares de opostos e, quando isso acontece é 

atribuído um sentido a eles, e sendo essa ideia de verdadeiro divulgada, possivelmente encontrar-se-

á um trabalho de hierarquia e de poder. O conceito de masculino, por exemplo estabelece como o 

oposto-feminino, sendo o masculino vinculado ao completo, racional, à cultura, e o feminino é 

reconhecido como o afetivo, incompleto, à natureza. Considerando que essa matriz binária 

heterossexual e de diferença sexual converteu-se no modelo regulador da subjetividade, é ela que cria 

a possibilidade para as pessoas se reconhecerem em relação às suas práticas de sexualidade e é com 

base nisso que as pessoas compreendem a si mesmas, e a partir dessas representações identitárias, 

modelos e normas são definidos a priori. Na esteira das implicações da aludida palavra, tem-se o 

heterossexismo compulsório, onde entende-se o imperativo inquestionável por parte de todos os 

membros da sociedade com o intuito de reforçar ou dar legitimidade às práticas heterossexuais. 

Portanto, tudo que se diferencia dela é vista como “desviante” ou “anormal”. Para Louro (2001), a 

sexualidade está relacionada com a forma como socialmente vivemos nossos prazeres e desejos. Ou 

seja, o social, a cultura, tornam-se de suma importância para a solidificação da sexualidade, e como 

os sujeitos se relacionam entre si. Conclui-se, a partir da revisão bibliográfica analisada e das questões 

envoltas pela cultura, que a sexualidade de certo modo, tornou-se um mecanismo de poder. O homem, 

sempre como a figura portadora desse poder, e a mulher sempre desprovida de tal propriedade. Porém, 

se algo rompe essa dualidade de o feminino ser dominado e o masculino ser o dominante, cria-se uma 

anormalidade, que vai contra a heteronormatividade já impregnada em nossa cultura. Assim, 

mecanismos que normatizam a sexualidade humana, acabam por criar não apenas barreiras, como 

também um processo de exclusão daqueles que são estereotipados como anormais. 

Palavras-chave: cultura, sexualidade, heteronormatividade. 
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INTRODUÇÃO: Descoberta em 1866 por John Langdon Down, a síndrome de Down é a alteração 

genética mais comum entre humanos. Essa cromossomopatia provocamaior acometimento de 

deficiência intelectual que qualquer outra doença. De acordo com o Movimento Down (2012), há 

uma estimativa que o Brasil tenha cerca de 270.000 afetados que exigem tratamento e atenção 

especializados. Apesar de não haver cura para a síndrome de Down a qualidade de vida dessas pessoas 

tem sido melhorada significativamente (COOLEY; GRAHAM, 1991). O presente trabalho tem o 

objetivo de analisar as pesquisas feitas em relação à sexualidade de portadores de Síndrome de Down 

e se há uma percepção da própria sexualidade nesses sujeitos. Castelão (2003) cita que os pais tratam 

os filhos num padrão infantil de comportamento, pois temem assumir as consequências de um 

relacionamento sexual que pode resultar numa gravidez com risco de reincidência da síndrome. 

Assim, trazemos a problemática sobre o sentimento de despreparo dos profissionais e família para 

orientar sobre a sexualidade da pessoa com Síndrome de Down, e a dificuldade de adaptar-se as 

atitudes dos pais aos desejos sexuais dos filhos. METODOLOGIA: A metodologia empregada neste 

trabalho foi de pesquisa bibliográfica exploratória, que visa proporcionar maior familiaridade com o 

problema e torná-lo explícito referente ao tema e à realidade na qual ocorreu, por meio de revisão 
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bibliográfica (GIL, 2002). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Diferentes estudos mostraram que os 

pais enxergam seus filhos com deficiência intelectual como assexuado. Esta visão provavelmente está 

relacionada a crenças de que eles são incapazes de aprender comportamentos sexuais adequados, e 

que estes não possuem nenhuma forma de desejo sexual, o que reforça a ideia de eternas crianças 

(COSTELÂO, 2003). As famílias acham que elas vivem num padrão infantil de comportamento, pois 

temem assumir as consequências de um relacionamento sexual que pode resultar numa gravidez com 

risco de reincidência da síndrome. Portanto, deve-se pensar na cultura e no contexto no qual o 

portador de Síndrome de Down e sua família estão inseridos, pois o ambiente social contribui para o 

desenvolvimento e a manutenção de vários comportamentos.Com base nos aspectos aqui abordados 

podemos considerar a complexidade do tema sexualidade na nossa cultura, principalmente com o 

portador de Síndrome de Down. Cabe a família, ao profissional e a sociedade estudar e se capacitarem 

com o objetivo de promover estratégias que criem condições para que os portadores de Síndrome de 

Down se sintam pertencentes a um grupo, e ao mesmo tempo terem suas particularidades respeitadas 

e suas necessidades supridas, como pessoa e como cidadão. Será com base nestas atitudes que se 

formará a percepção que a pessoa com Síndrome de Down tem de si mesma e que os outros têm dela, 

inclusive no que diz respeito a sua sexualidade (OLIVEIRA, 2016).  

Palavras-chave: Síndrome de Down; Família; Sexualidade. 
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Terapia familiar sob o olhar da teoria sistêmica 

 

Andressa Nascimento dos Santos1 
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A abordagem sistêmica é uma das linhas teóricas da psicologia com a proposta de compreender as 

relações e o sistema humano, visto que o sujeito é sempre referido por um sistema e a matriz de sua 

identificação é a família. A psicoterapia sistêmica pode ser indicado para todas as faixas etárias, e 

visa escutar e acolher o sofrimento psíquico do sujeito ou alguma forma de dificuldade emocional 

nesses contextos sistêmicos, nesse sentido, o procedimento terapêutico pode ser realizado de modo 

individual, com casais, ou familiar(CARVALHAL E SILVA, 2011).A fim de uma melhor 

compreensão sobre o tema, o estudo foi realizado a partir de autores sistêmicos aplicados em casos 

reais no estágio em Clínica I, entende-se que terapia familiar é uma abordagem terapêutica que visa 

alterar as interações entre os membros da família e simultaneamente melhorar o funcionamento 

individual. A atenção deixa de ser dirigida ao sujeito, mas sim direcionada para o funcionamento 

global do sistema onde o sujeito está inserido e onde também o sintoma ocupa um papel de extrema 

importância, que comporta uma mensagem dirigida a todo o sistema familiar. Busca-se uma 

intervenção eficaz e tão breve quanto possível, porém as famílias são realidades complexas com 

múltiplas questões não só em suas dinâmicas e história, mas também ao nível individual de cada um 

dos seus elementos, assim será mais eficaz se conseguirmos envolver a família no processo 

(RIVERO, 2013). O ciclo de vida familiar acrescenta dois pontos para a compreensão do 

desenvolvimento individual: as famílias precisam se reorganizar-se para acomodar o crescimento e 

mudanças dos seus membros e qualquer fase do desenvolvimento pode ter impacto em seus membros. 

As mudanças que ocorrem em uma geração podem complicar os ajustes em outra, o processo de 

mudança no ciclo familiar não é suave e gradual, mas sim em pulos descontínuos (NICHOLS, 2007). 

O objetivo do terapeuta familiar ao longo da sessão é o de avaliar o problema nos termos que o 

paciente identificado (portador do sintoma) apresenta, compreender as suas origens e o papel da 

família na sua manutenção, para assim poder motivar as mudanças requeridas de forma a aliviar o 

problema e melhorar o contexto familiar. Irá também procurar motivar a família para a necessidade 

de haver uma mudança e negociar no âmbito da terapia um contrato terapêutico (CARVALHAL E 
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SILVA, 2011).Ante o exposto o terapeuta familiar pode oferecer uma melhora das interações no 

interior do sistema familiar e fazer um processo de recodificação de mensagens, onde possibilita a 

maior compreensão nas suas comunicações. Também pode facilitar uma busca e descoberta de novos 

caminhos de relação sistêmica, incitar a todos para atuarem e descobrirem onde convém introduzir 

mudanças para favorecer uma evolução e um amadurecimento ao paciente identificado e em todo 

sistema (WALDEMAR, 2008). 
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Reflexões sobre a adoção por famílias homoparentais 
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Este estudo apresenta uma reflexão sobre adoção por famílias homoparentais e possíveis 

atravessamentos de normativas sociais. Tem como objetivo a discussão teórica sobre o processo de 

adoção e possíveis implicações do social. Como via metodológica, foi realizada uma revisão de 

teórica de artigos científicos sobre adoção homoparentais. Com base, nos resultados, compreende-se 

que o exercício da parentalidade por famílias homoafetivas, passa por atravessamentos, de cunho 

biológico e social, visto que, o processo de gestação, reconhecido “tradicionalmente”, decorre do ato 

sexual, homem e mulher, biologicamente definidos. No entanto, existem outras possibilidades de 
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exercer a parentalidade, entre elas, a adoção, que tem sido uma via procurada pelas famílias, ao longo 

de um percurso histórico, a fim de constituir laços de parentalidade.  Destaca-se que a 

homoparentalidade foi um neologismo criado em 1997 pela associação de Pais e Futuros Pais Gays 

e Lésbicas (APGL), na França, com o intuito de se nomear uma situação em que, ao menos, um adulto 

se designa homossexual, pai ou mãe de, no mínimo, uma criança (ZAMBRANO, 2006). Mesmo 

diante de avanços neste campo, algumas concepções associam a adoção ao fato de que a criança 

adotada poderá vir a ser prejudicada no seu desenvolvimento psicossociológico, na medida em que 

se entende que o adotado não terá referências do gênero oposto para crescer e desenvolver-se de 

acordo com suas necessidades (CASTRO, 2008). Em contrapartida,  enfatiza-se que não há prejuizo, 

visto que, o sujeito se constitui a partir das funções exercidas, e estas não estão limitadas ao biológico, 

e sim, ao psíquico, as condições de transmissão do cuidado e da inserção na cultura (ARÁN, 2009). 

Outro aspecto está relacionado com a sociedade, que ainda na atualidade reflete um discurso de 

preconceitos com essa reconfiguração familiar (CASTRO, 2008). Porém, estas concepções pautadas 

em conceitos engessados e normativos, podem privá-la de ter laços de cuidado, de integrar-se a uma 

família que possa lhe oferecer as necessidades básicas de cuidado para o seu desenvolvimento, que 

permeia pelos vínculos afetivos. Assim, entende-se que estes casais pretendem construir uma família, 

socializada e sem preconceito, proporcionando a criança a possibilidade de um lar, afeto e 

possibilidades de desenvolvimento. Analisa-se que a homoparentalidade vem sendo assunto cada vez 

mais e presente e necessário em nossa sociedade, mesmo sendo um tema com debates críticos, tem 

sido discutido fazendo ao longo dos anos a união homoafetiva fosse reconhecida legitimando a 

homoparentalidade.  

Palavras-chave: adoção; família; homoparentais; parentalidade. 
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3. RESUMOS EXPANDIDOS  

Feminismo, Violência De Gênero e Violência Contra Mulher: Reflexões e 

Consolidações 

FLORES, Letícia B1  

SANTOS, Samara S.2 

 

RESUMO: Neste trabalho, foi feita uma reflexão sobre as contribuições do feminismo na construção 

e conceitualização de gênero e violência contra a mulher. Para isso foi realizada uma revisão 

bibliográfica, buscando alguns descritores em plataformas de pesquisa online. Foi feita uma 

discussão sobre a construção histórico-política das lutas feministas no Brasil e suas referidas 

conquistas, problematizando o lugar da violência contra amulher na sociedade, ainda fortemente 

marcada por uma hierarquia do masculino sobre o feminino. Concluímos que, embora algumas 

conquistas tenham sido efetivadas ao longo do século, a luta pela consolidação das políticas e 

desconstrução da violência dos papeis hierárquicos segue constante. 

Palavras-chave: feminismo; violência de gênero; violência contra mulher. 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho busca apresentar uma reflexão acerca do feminismo e sua 

participação na consolidação e efetivação de diretrizes sobre violência de gênero e, mais 

especificamente, a violência contra mulher em nosso país. Para isso, foi realizada uma revisão de 

algumas produções encontradas em plataformas de pesquisa. Os textos revisados buscam a 

compreensão da violência contra as mulheres dentro de uma perspectiva de violação de direitos 

humanos, sendo relacionada a uma complexidade de fatores, dentre eles as desigualdades de gênero, 

a cultura patriarcal e o contexto sócio-político. Primeiramente, será apresentada uma analise 

político-histórica da violência contra mulher no Brasil. Em seguida, será realizada uma reflexão 

sobre a participação e importância dos movimentos de mulheres e movimentos feministas na 

consolidação da compreensão sobre violência de gênero e aplicação de políticas públicas. A 

articulação entre violência de gênero e políticas públicas tem por intuito compreender e reconhecer 

a participação do movimento feminista na luta contra violência ao longo da história do país. 

OBJETIVOS: Esse resumo tem como objetivo principal discorrer sobre a participação dos 
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movimentos de resistência de mulheres na formação de políticas públicas ao longo da história. Além 

de refletir sobre a violência contra mulher e o conceito de gênero. 

MÉTODO: Como metodologia para esse resumo, foi utilizada a revisão bibliográfica. A partir das 

plataformasScielo e Google Acadêmico, foi feito um levantamento exploratório sobre os trabalhos 

publicados sobre os descritores “feminismo” “violência de gênero” “violência contra a mulher” 

“políticas publicas” cada um de forma individual e, posteriormente, de forma combinada. Dentro 

dos resultados obtidos, foram selecionados trabalhos que datavam a partir do ano de 2013 e que 

apresentassem discussão articulando os descritores . Houve uma busca também nas referências dos 

trabalhos selecionados.  Foi realizado levantamento analítico e fichamento das citações relevantes 

para uma posterior reflexão e redação.  

 

DISCUSSÃO:  

1. A construção do conceito de violência contra a mulher: consquitas legislativas. 

A violência contra as mulheres nem sempre foi considerada violência. Entretanto, a história 

nos possibilita relatos de sua existência desde a época do Colonial, nos mostrando que as relações 

entre o feminino e o masculino sempre foram hierarquizadas (DEL PRIORE, 2013). 

Códigos e Legislações operantes durante os períodos históricos de nosso país contribuíram 

com um papel opressor do Estado, que conferia aos homens essa posição hierárquica superior às 

mulheres, de domínio e poder (DEL PRIORE, 2013). A grande valorização da estrutura de sociedade 

baseada na moral e bons costumes, reforçou a submissão da mulher ao ideal patriarcal, no qual a 

mulher deveria ser tutelada e representada por um homem nos atos da vida civil, além de poder ser 

castigada e até mesmo assassinada como forma de defesa da 'honra' (DEL PRIORE, 2013).  

Durante todo esse tempo, movimentos de resistência de mulheres lutaram contra o 

tratamento desigual e pela queda das justificativas sociais e legais para as diversas práticas de 

opressão e abusos (DEL PRIORE, 2013). Até então, os maus-tratos e "castigos" infligidos às 

mulheres não eram entendidos como forma de violência. As demandas trazidas pelos movimentos 

feministas só ganham mais espaço no cenário político brasileiro e dos demais países da America 

Latina a partir dos anos 1980 (SILVA, 2016), período no qual a violência contra as mulheres 

começou a sair da invisibilidade e se tornar parte efetiva da agenda pública do país. Nessa época, os 

movimentos de mulheres e feministas, que já denunciavam as mortes de mulheres pelos seus 

maridos/companheiros, sob o slogan “quem ama não mata”, colocaram em prática outras estratégias 

voluntárias de amparo, como exemplo, o SOS Mulher que ofertava acolhimento, orientação jurídica 

e psicológica às mulheres que chegavam em busca de apoio. 



ISSN: 2358-0143 
ANAIS DO V PSICOLOGIA SABERES E PRÁTICAS: Questões de Gênero: reflexões e desafios- FISMA 2017 

 

 
 

A Constituição Federal de 1988, após longo período ditatorial, é considerada um grande 

marco para os direitos das mulheres, incorporando diversas demandas dos movimentos de 

resistência de mulheres ao contexto constitucional. Destaca-se nessa constituição os dispositivos que 

tratam do principio de igualdade entre homens e mulheres em todos campos da vida social (art. 5º, 

I) e conjugal (art. 226, § 5º), além da obrigação do Estado em intervir nas relações familiares para 

coibir a violência e prestar assistência às pessoas envolvidas (art. 226, § 8º). 

A atuação das mulheres e feministas nas militâncias políticas e no campo acadêmico 

possibilitou o reconhecimento da violência contra a mulher como um problema social, demandando 

estudos científicos e políticas públicas (SILVA, 2016). 

Em 1994, ocorre a Convenção de Belém do Pará, que trouxe grandes avanços na ampliação 

da definição de violência contra as mulheres. Essa convenção representa um marco simbólico, teórico 

e prático à proteção das mulheres, trazendo uma definição formal de violência contra mulher, sendo 

essa violência abordada como violação dos direitos humanos (SILVA, 2016). É nela que, pela 

primeira vez, se deixa de falar em sexo e inicia a apropriação do conceito de gênero (GUIMARÃES, 

2014). 

Apesar da afirmação da própria Constituição Federal sobre a igualdade de todos, homens e 

mulheres, perante a lei, as leis ainda se mostravam extremamente ineficientes ao tratar da violência 

doméstica contra a mulher, além de existir uma grande limitação das compreensões de gênero nas 

políticas públicas (GUIMARÃES, 2014). Frente a esse quadro e à gravidade das situações de 

violência, os movimentos sociais de mulheres e feministas intensificaram as pressões e cobranças por 

respostas mais coerentes e eficientes do Estado. Um dos principais resultados dessas mobilizações 

foi a promulgação, em 2006, da Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. 

Essa Lei foi proposta com o objetivo de criar mecanismos jurídicos para coibir e punir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher. Sua aplicação jurídica substitui uma legislação 

anterior (Lei 9099/95) que tratava da questão da violência contra a mulher como crimes de menor 

potencial ofensivo. Houve a ampliação das ações, que passaram a incluir a prevenção, a garantia de 

direitos e a responsabilização dos homens autores de violência, envolvendo serviços, profissionais e 

atores sociais de variadas áreas de atuação, serviços e instituições (SILVA, 2016). Em linhas gerais, 

a aplicação efetiva da Lei Maria da Penha requer a articulação da rede de atendimento às mulheres. 

Entretanto, considerando o cenário político atual em que o papel social do Estado mostra-se cada 

vez mais frágil e desarticulado, a qualidade e quantidade de programas, serviços e projetos acabam 

sendo afetados, tendo em vista um redirecionamento dos investimentos públicos (SILVA, 2016). A 

parceria do ideário burguês com o patriarcal converge para o distanciamento entre os direitos 
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conquistados e sua efetividade. Diante desse cenário, novos desafios estão postos aos movimentos 

sociais, em especial os movimentos feministas e de mulheres, para a consolidação das garantias já 

alçadas e para avançar na construção de uma sociedade mais igualitária. 

2. Compreendendo gênero e sua relação com a violência contra as mulheres. 

Em meio às lutas do movimento feminista para as reformas políticas e reconhecimento da 

violência contra mulher como dever do Estado, ocorre, a partir da década de 70, uma aproximação 

do movimento com o meio acadêmico, possibilitando a elaboração de construtos teóricos que 

oferecem base para discussões epistemológicas e políticas sobre as desigualdades entre homens e 

mulheres (GUIMARÃES, 2014). Neste período, o conceito de gênero é proposto por estudiosas 

feministas americanas como o objeto de estudo dos feminismos (SAFFIOTI, 1999). 

A conceituação de gênero é proposta para superar o determinismo biológico relacionado ao uso 

do termo sexo ou diferenciação sexual e destacar a construção social das identidades sexuais. Saffioti, 

em sua obra entitulada ‘Primórdios do conceito de gênero’ (1999), descreve na famosa frase de 

Simone Beauvoir (Ninguém nasce mulher, torna-se mulher) uma primeira manifestação do conceito 

de gênero. Ou seja, é preciso aprender a ser mulher, uma vez que o feminino não é dado pela biologia, 

ou mais simplesmente pela anatomia, e sim construído pela sociedade (SAFFIOTI, 1999). 

A forma como as relações de gênero se estabelecem determinam muito como homens e mulheres 

se desenvolvem e se relacionam (GUIMARÃES, 2014).  Saffioti (2001) traz uma reflexão sobre a 

vitimização de mulheres que sofrem violência de gênero, enaltecendo que, sob a imposição de uma 

ordem patriarcal de gênero que prioriza a figura masculina e a coloca em uma situação de poder 

simbólico, as mulheres serão sempre vítimas.  Ainda segundo a autora, a violência simbólica presente 

no patriarcado é um fenômeno que está aquém da consciência.Como o poder masculino atravessa 

todas as relações sociais, transforma-se em algo objetivo, traduzindo-se em estruturas hierarquizadas, 

em objetos, em senso comum (SAFFIOTI, 2001). 

Diante disso, ao se pensar em políticas públicas efetivas, deve-se pensar no trabalho com ambas 

as partes da relação violenta. Não só com as mulheres vítimas, mas também com os homens em 

caráter pedagógico. Só assim existiria uma real expectativa de mudança nas relações de gênero 

(SAFFIOTI, 2001). Entretanto, tem-se como realidade no Brasil órgãos e instituições públicas que, 

em sua maioria, caracterizam-se por padrões tradicionais de gestão e planejamento, composto por 

agentes que ainda não estão atentos e convencidos da relevância da perspectiva de gênero (SILVA, 

2014), gerando exposição dessas mulheres a desgastes emocionais e à revitimizações. 

As relações de gênero estão diretamente conectadas ao fenômeno das violências cometidas contra 

as mulheres. Pontua-se que processos de socialização de mulheres e homens são aspectos dessas 
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relações que reforçam e legitimam diversas formas de violência de gênero e em particular a violência 

contra mulheres em suas particularidades. Por isso, defende-se a abordagem de gênero como uma 

dimensão essencial para a compreensão e intervenção em situações de violência. 

CONCLUSÃO: 

Diante da reflexão proposta foi possível a conclusão de que os movimentos feministas e de 

luta de mulheres foram de extrema importância para a consolidação da violência contra mulher como 

preocupação social e política do Estado. A partir de demandas dos movimentos, houve a pressão 

para que a violência fosse reconhecida e que as questões de gênero começassem a ser debatidas, 

levando em conta sua característica de construção social. 

Graças a essa luta, a violência contra a mulher foi compreendida como violação aos direitos 

humanos. Sobre a questão da violência de gênero, se estabelece um estudo acerca de seu significado 

e conceituação a partir da compreensão de que essas violências são, na maior parte, resultado de 

uma construção sócio-histórico-cultural de papéis de gênero que têm colocado a mulher como a 

principal vítima a partir de um modelo de sociedade baseado numa desigualdade patriarcal. 

Entretanto, as conquistas apontadas não podem ser vistas como estáveis. Diante do cenário 

atual, tomado por conservadorismos e relaxamento com as esferas sociais, precisamos repensar a 

trajetória da violência contra mulher dentro das políticas públicas, impondo, mais uma vez, desafios 

importantes para os movimentos sociais, em especial os movimentos de resistência de mulheres e o 

movimento feminista. A luta para barrar retrocessos e fomentar a consolidação de garantias já 

alcançadas mostra-se incessante através dos ideais de uma sociedade igualitária, democrática e livre 

de opressões. 
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Um olhar sobre o adoecimento mental do professor 

Bueno, Alexandre Pinto1 
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 Machado, Katiusci Lehnhard3 

 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar as principais formas de adoecimento mental 

do professor e a relação com sua atuação profissional. Foram utilizados como base, artigos 

pesquisados em plataformas de literatura cientifica. Como resultado, aponta-se que a principal forma 

de adoecimento mental ocorre devido à grande jornada de trabalho que os profissionais têm que 

passar, tanto no trabalho na instituição, quanto fora dela. Desta forma é necessário que sejam 

planejadas formas mais saudáveis para a atuação profissional, que permitam intercalar, o trabalho, 

com momentos de laser e descanso.  

Palavras-Chave: Professor; adoecimento; saúde; mental. 

 

INTRODUÇÃO: O cotidiano da escola brasileira tem provocado no professor cansaço significativo. 

As demandas não apenas educacionais, mas o trabalho extraclasse, a relação com as famílias, com os 

colegas, isto pode contribuir para o aumento considerável do estresse destes profissionais. Ao mesmo 

tempo, pelas exigências com seu trabalho não se consegue um cuidado adequado com o lado pessoal 

e isto por certo acaba trazendo consequências à saúde daquele professor. Diehl e Marin (2016) trazem 
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que a preocupação no que diz respeito a saúde mental dos professores não é um tema novo dentro da 

literatura, pois a profissão de professor é considerada uma das mais estressantes no mundo.  

De maneira geral, o trabalho ocupa um lugar importante na contemporaneidade, sendo 

considerado uma forma fundamental na inserção do sujeito no contexto social. Assim, o trabalho é 

visto não somente como uma relação econômica, mas sim como parte ativa na construção de uma 

vida social. Dejours (2004) destaca que existe também uma forma de remuneração social através do 

trabalho, onde se ganha destaque, porque ao sentir fazendo parte de uma instituição ou de um grupo 

trará satisfação pessoal ao sujeito. Por outro lado, em algumas situações adversas pode causar 

sofrimento ao profissional e até mesmo levar ao adoecimento físico e mental.  

Apesar do adoecimento mental do professor ser um assunto pesquisado por diversas áreas 

(MACAIA, 2013), a psicologia destaca-se no que diz respeito a investigação na saúde mental do 

trabalhador, assim sendo, o tema apresentado tem grande relevância dentro da formação do psicólogo, 

sendo que é um dos campos de maior atuação do profissional. Em face do exposto, o objetivo deste 

trabalho é apresentar as principais formas de adoecimento mental do professor e a relação com sua 

atuação profissional. 

MÉTODOS: O presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica de cunho descritivo, onde 

se busca nesta pesquisa, uma forma de corroborar com as ideias dos autores que descreveram sobre 

o adoecimento mental do professor. A pesquisa bibliográfica por sua vez, “é elaborada com base em 

material já publicado” (GIL, 2010, p. 29), sendo pesquisados diversos autores sobre um determinado 

assunto. Ainda para Gil (2010) a pesquisa descritiva exige que seja levantado diversas informações 

sobre o assunto escolhido para a pesquisa, para que seja possível descrever os fenômenos que 

envolvem a realidade acerca do objeto.  

O levantamento bibliográfico dos artigos foi realizado a partir da consulta em duas bases de 

dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), portal de 

Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePsic) e Scientific Electronic Library Online (Scielo), no mês 

de maio de 2017. Para tal, utilizou-se as palavras-chave “saúde mental”; “adoecimento”; “professor”. 

Na Plataforma Lilacs encontrou-se onze artigos, na Pepsic zero artigo e Scielo zero artigo. Os textos 

encontrados foram selecionados pela leitura do título e resumo, sendo que estes deveriam atender a 

problemática da pesquisa, ou seja, os objetivos propostos no estudo na realidade brasileira.  

Após a identificação dos resumos, considerou-se como critério de exclusão, a não 

disponibilidade online do texto completo, publicação que não fosse artigo científico como teses, 

dissertações ou livros. Como critérios de inclusão utilizou-se os artigos que estavam disponíveis de 



ISSN: 2358-0143 
ANAIS DO V PSICOLOGIA SABERES E PRÁTICAS: Questões de Gênero: reflexões e desafios- FISMA 2017 

 

 
 

forma completa. Neste sentido, trabalhou-se com 8 artigos.  Para análise dos dados foram realizadas 

aproximações teóricos com autores referência na área.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Estudo realizado com 19 professoras de cursos de graduação na 

área da saúde, demonstrou que a maioria tem muitas vezes 3 turnos de trabalho, sendo que atuam 

diretamente na função profissional da saúde, na educação e em casa e nos afazeres do lar (OLIVEIRA 

E COLS, 2012). As diversas atribuições impostas por meio do trabalho, assim como as tarefas 

domésticas causam uma sobrecarga física e mental às mulheres, que ainda são a maioria dos 

profissionais na docência. Em consonância, outro ponto significativo que se refere aos professores de 

graduação, especialmente de instituições de ensino públicas, que aponta para um trabalho com metas 

de produção, como publicações. 

 De acordo com o dado apresentado por Oliveira e Cols (2012) assim como na maioria dos 

artigos que foram pesquisados, podemos notar que a sobrecarga de trabalho é uma das principais 

causas de desgaste físico e mental dos professores. Borsoi (2012) aponta em seu artigo que a maioria 

dos professores relatam ainda que levaram trabalhos para casa, sendo que realizam em torno de 18,6 

horas de atividades no espaço doméstico, alguns relatam também que realizam mais de 30 horas.  

 Fato que talvez possa ser incluído em novos estudos, é que muitos destes profissionais atuam 

em mais de uma instituição, para poder complementar a sua renda. Neste ponto, podemos verificar 

que a profissional do sexo feminino na sua grande maioria acaba tendo o agravante de além de ter 

que desempenhar a sua função profissional, ainda tem que realizar as tarefas domésticas, como trazido 

anteriormente por Oliveira e Cols (2012). 

 Outro fator revelado “nas declarações dos professores, uma parte importante de suas 

atividades é percebida como desnecessária, um entrave para a produção acadêmica e, por essa razão, 

surge como desgastante” (BORSOI, pg. 87, 2012). Fato que agrava o sentimento de fadiga do 

profissional, pois além de toda a carga de trabalho que realiza, ainda tem que realizar tarefas inócuas 

que poderiam disponibilizar um tempo a mais dentro da sua agenda já superlotada.  

Macaia (2013) aponta que o afastamento do professor em decorrência de transtornos mentais 

e comportamentais tem sido bastante frequente. Diante disso, é necessário que a escola esteja atenta 

as causas dos transtornos, e igualmente importante torna-se o retorno deste professor para escola e 

para a sala de aula. Destaca-se que ao retornar às atividades, geralmente não se tem o cuidado de 

verificar os motivos e muitas vezes se retorna para um local de sofrimento, o qual poderá gerar o 

adoecimento novamente. Além disso, no estudo da autora, a maioria dos entrevistados era composta 

de mulheres, isto afirma estudos anteriores que demonstram a dura carga de trabalho. Ao que se refere 
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a sintomatologia apresentada nos artigos verificados, podemos observar queixas como fadiga, 

depressão, exaustão mental e emocional, sintomas comuns a síndrome de burnout. 

Os estudos acerca da saúde mental do trabalhador têm avançado significativamente. Cabe 

destacar que estudos sobre o sofrimento na atuação do professor não são recentes, conforme Dejours 

(2004). No entanto, infelizmente ainda nos dias atuais nos deparamos com situações em que estes 

profissionais não tem a devida atenção. Nos estudos apresentados, um fato comum a todos, refere-se 

a fatigante jornada do professor. Mesmo em casos que sejam tratados, assim como citado por Macaia 

(2013), a necessidade da instituição se sobrepõe a saúde do profissional, fazendo com que este 

profissional continue, muitas vezes, neste estado de sofrimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A educação é a base do conhecimento de uma sociedade. Os 

professores, profissionais da educação, acabam na sua atuação desenvolvendo um desgaste físico e 

psíquico, que muitas vezes devido ao sofrimento contínuo, acaba transformando-se em adoecimento 

severo. É possível percebermos que para manter um bom estado de saúde mental deveria existir uma 

forma de trabalho que permitisse tanto a dedicação ao trabalho, quanto à família, bem como a 

momentos de lazer.  

Apesar de existirem estudos que apontam para a importância do cuidado no retorno ao 

trabalho, após afastamento por problemas mentais e comportamentais, estudos que retratam sobre 

LER e jornadas excessivas de trabalho, não foi apresentada nenhuma forma de atuação que evite as 

principais causas do adoecimento. Tampouco estudos que apontassem para a necessidade de atuação 

de psicólogos na área da psicologia escolar nas instituições educacionais. Acredita-se que isto 

promoveria a diferença. Um trabalho integrado em equipes multiprofissionais, a fim de evitar o 

adoecimento do professor. 

Evidencia-se em todos os textos lidos, que dentre as principais formas de adoecimento dos 

professores, ganham destaque a jornada de trabalho, assim como as diversas atribuições tanto em 

horário de serviço, quanto fora e, por conseguinte, as lesões por esforços repetitivos, que se torna uma 

consequência da pesada jornada. Verificou-se que diversos autores já trouxeram trabalhos mostrando 

de forma direta ou não, o sofrimento destes profissionais, com o objetivo de encontrar uma forma de 

adequar a situação destes profissionais ou minorar estes desgastes, tanto físicos, quanto psíquicos. 

Sendo o professor um dos pilares da sociedade, entende-se a necessidade de que seja mais discutido 

e divulgado o assunto, para que assim possa promover reflexões e ações para uma forma saudável de 

atuação para o professor. Salienta-se ainda, que a psicologia busca cada vez mais, novos formatos 

voltado para a formação destes profissionais, no que se refere não só à educação, mas o processo 

como um todo. 
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Questionando a regra: reflexões acerca da normativa de gênero 

BOSI, Filipe da Silva1 
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INTRODUÇÃO: O artigo propõe uma discussão sobre gênero que inclua suas problemáticas no 

meio social, bem como constituiu-se como normativa. De maneira geral, pretende-se explanar sobre 

o assunto, e de forma mais delimitada, tem como objetivos falar sobre a influência das construções 

de gênero que afetam a sociedade e como o indivíduo trabalha com esta exigência para construir-se 

enquanto ser que possui relações. A necessidade de uma reflexão acerca deste tema vem do princípio 

de que muito se fala no contexto do senso comum sobre gênero, porém, no meio acadêmico, e de 

modo especial ao longo da graduação em Psicologia, é um tema ainda considerado periférico, tendo 

poucas bibliografias produzidas. De modo geral, “nas relações psicossociais ou interpessoais o gênero 

é um modo de organização de modelos que são transmitidos aos indivíduos, e através dos quais as 

estruturas sociais e as relações entre os sexos se estabelecem(...)” (CECCARELLI, 2010, p. 269). A 

partir daí, o pensar sobre gênero deve tomar uma proporção maior do que se tem atualmente, visto 

que o mesmo rege a maneira de como organizam-se as relações sociais, com bases em um sistema de 

poder típico das sociedades contemporâneas. OBJETIVOS: De maneira mais geral, tem-se como 

objetivo falar sobre o tema gênero e seus desdobramentos. De forma mais específica, pretende-se 

problematizar sob três pontos: 1) Conceituar o que é gênero e explanar sua normativa dentro da 

sociedade; 2) Problematizar acerca do binarismo de gênero e sua repercussão no meio social e 3) 

Explanar e problematizar o que foge à regra da identificação binária de gênero. METODOLOGIA: 

Foi realizado uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, que “tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses” (GIL, 2007apudGEHRARD & SILVEIRA, 2009, p. 35). “A pesquisa bibliográfica é feita 

a partir do levantamento de referências teóricas já utilizadas, e publicadas por meio de escritos 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites (FONSECA, 2002, p. 32 apud 

GEHRARD & SILVEIRA, 2009, p. 37). RESULTADOS E DISCUSSÕES: Foram encontrados 

quatro artigos a respeito do tema proposto, três deles pesquisado na base de materiais científicos 

“SciELO” e um deles pesquisado no livro “Diversidades: dimensões de gênero e sexualidade”. No 

primeiro, pesquisou-se artigos científicos utilizando os termos “gênero” e “psicanálise”, e no segundo 

procurou-se na literatura uma obra que contemplasse as questões relacionadas à gênero dentro da 

perspectiva psicanalítica. Dentro desse material, procurou-se pontos que relacionam a Psicanálise 

com as reflexões de gênero, obtendo satisfação nas reflexões propostas e abrindo espaço para questões 

de âmbito social.Tinha-se como objetivo pesquisar materiais científicos produzidos nos anos de 2015 

e 2016 que englobassem os termos de pesquisa propostos inicialmente, porém não foi obtido sucesso 

neste quesito.  Pesquisou-se então artigos com datas anteriores, que englobaram de forma interessante 

o tema proposto.A partir dessa coleta e organização da bibliografia, afirma-se que “a sugestão de que 

gênero é uma norma requer maiores elaborações” (BUTLER, 2014, p. 252). Falar de gênero é falar 

de norma, de uma das práticas que regem as relações sociais. O conceito de gênero e as ideias que 

são construídas a partir dele são criações socioculturais em um determinado momento histórico. Liga-
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se a variáveis de valores, normas e tradições, baseadas no sistema que rege a sociedade e as formas 

de subjetivação. O gênero é apenas um dos muitos aspectos do pensamento construído sobre as 

questões sexuais; é apenas um fio de todo um emaranhado de questões que colocam as reflexões sobre 

a natureza sexual humana como um tabu. São vistas assim não só pelo fato de confundir o assunto 

sexualidade às práticas sexuais propriamente ditas, mas também por mexer em um sistema de poder 

vigente na sociedade. “Falar de sexualidade é também se referir à produção dos saberes que a 

constituem, aos sistemas de poder que regulam suas práticas e às formas pelas quais os indivíduos 

podem e devem se reconhecer como sujeitos sexuados” (FOUCAULT, 1990, p. 10apudARÁN, 2006, 

p. 51). Para a ciência psicológica “fala-se de identidade de gênero e de papel de gênero para designar 

o modo que o sujeito vive o gênero ao qual se sente pertencer, e responde aos ideais social e 

historicamente construídos e atribuídos ao gênero em questão” (CECCARELLI, 2010, p. 270). Outro 

conceito de gênero é de Áran (2006, p. 51) onde aponta que “não é uma construção social imposta a 

uma matéria antes determinada (o sexo), e sim um efeito performático que possibilita a constituição 

e o reconhecimento de uma trajetória sexuada, a qual adquire estabilidade em função da repetição e 

da reiteração de normas”. As reflexões a respeito de “ser homem” e “ser mulher” não são a priori 

dentro da sociedade, mas baseadas na relação entre o sexo biológico e a organização sociocultural 

das civilizações, fruto das relações de poder vigentes, que construíram os valores, as normas e as 

tradições. “No nível sociológico, masculino e feminino, masculinidade e feminilidade não são apenas 

dados da natureza, mas sim um trabalho da cultura sobre esses dados, ou seja, são entidade reais, 

simbólicas e imaginárias” (AFONSO, 2007, p. 331). Para Ceccarelli (2010, p. 271), “o gênero é a 

quantidade de masculinidade ou de feminilidade que uma pessoa possui”. Por mais que se tenha na 

personalidade características de ambas as construções, há um limiar que determina qual a quantidade 

de cada um presente para que se defina o ser humano enquanto homem ou mulher. A concepção de 

bissexualidade constitucional, onde em todo o ser humano houvesse traços masculinos e femininos 

(AFONSO, 2007) baseia-se no princípio psicanalítico de que “o primeiro amor do menino é 

heterossexual e o da menina homossexual” (AFONSO, 2007, p. 333), podendo, no Complexo de 

Édipo, haver uma alteração desse amor. De forma geral, há uma vivência de amor triangularizada, 

experienciada com o pai e com a mãe que contempla desejos e identificações direcionadas tanto para 

o homem quanto para a mulher, independente se a criança for do sexo masculino ou feminino. “O 

sentimento de ser menino, ou menina (gênero), não pode ser vinculado à presença ou à ausência do 

órgão sexual (sexo)” (CECCARELLI, 2008 apud 2010). É algo muito mais profundo, inconsciente, 

gerador de conflitos pulsionais e construtor de desejos. A ansiedade de ser fêmea e de se tornar 

feminina é semelhante à do menino acerca de ser macho e se tornar masculino, pois em ambos 

encontramos o desejo e o medo da união simbiótica com a mãe (AFONSO, 2007). É um equívoco 

muito grande dizer que o órgão sexual define o gênero, sendo que este, em uma linguagem 

psicanalítica, sustenta-se na relação simbiótica com a mãe e na dinâmica da tríade edípica. Nesse 

sentido, a transexualidade é algo que foge à regra da naturalização do gênero. “Sem dúvida, o 

transexualismo é a solução que interpela da forma mais radical o conceito de normalidade e, por 

extensão, o de patologia, assim como nos leva a pensar as referências simbólicas que definem o que, 

culturalmente, chamamos de noções de gênero” (CECCARELLI, 2010, p. 277). “Na psiquiatria e na 

psicanálise podemos vislumbrar até que ponto o diagnóstico de transexualismo está ancorado num 

sistema de sexo e gênero que pretende estabelecer fronteiras e limites entre o inteligível e o 

impensável, ou melhor, entre normais e ‘anormais’” (ARÁN, 2006, p. 57). É importante salientar que 
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o termo transexualismo foi utilizado na psicanálise pra explicar uma construção da identidade de 

gênero que não é diretamente ligada ao sexo biológico e que por muito tempo insinuou que essa 

orientação era considerada um transtorno sexual. Porém, na atual sociedade contemporânea marcada 

pelo desenvolvimento acelerado do meios tecnológicos, o termo não é adequado, pois de modo geral, 

“a sexualidade e principalmente a diferença sexual, são fenômenos complexos que definem formas 

de manifestação das subjetividades” (ARÁN, 2006, p. 55). O gênero transexual não é próprio nem à 

nossa época nem de nossa cultura, mas sim a possibilidade de mudar de sexo graças às novas técnicas 

cirúrgicas e a hormonoterapia (CECCARELLI, 2010). “Diante dos dispositivos da sexualidade tão 

bem definidos na modernidade, por meio da naturalização de sistemas normativos de sexo-gênero, 

como também da naturalização do sujeito do desejo, a transexualidade será sempre excluída das 

possibilidades subjetivas consideradas normais e legítimas” (ARÁN, 2006, p. 59). Isso significa que 

o papel que se espera de uma criança está intimamente atrelado a convenções sociais e a regras de 

conduta oriundas de um sistema simbólico no qual ela se locomove sem nenhuma relação com uma 

suposta “natureza” masculina ou feminina em relação direta com a anatomia (CECCARELLI, 2010, 

p. 275). “Uma mulher não é um homem sem pênis, e um homem sem pênis não é uma mulher. Ou 

seja, o sentimento de ser menino, ou menina (gênero), não pode ser vinculado à presença ou à ausência 

do órgão sexual (sexo)” (CECCARELLI, 2008 apud 2010). “A ‘condição transexual’ não significa 

nenhuma ‘incapacidade mental’, sendo que a maioria das pessoas têm total condição de exercer a 

autonomia de decidir sobre o seu próprio corpo” (CALIFA, 2003 apud ARÁN, 2006, p. 60). Ser 

transexual não é um estado patológico, mas um não reconhecimento com o sexo biológico, fenômeno 

tão antigo quanto a sexualidade humana. Dizendo de outra forma, “relatos mitológicos, fontes 

literárias e antropológicas falam de personagens que se viviam regularmente, ou definitivamente, 

como sujeitos do outro sexo, dizendo sentirem-se como do outro sexo” (CECCARELLI, 2010, p. 

277). Há dentro da temática de gênero outro ponto que se dedica várias reflexões: a existência da 

intersexualidade, onde se nasce ou descobre-se ao longo da puberdade disposições anatômicas que 

englobam os dois sexos. “Nos estados intersexuais ocorre uma ambiguidade, ou mesmo uma ausência 

de representação sexual, devido a uma malformação dos órgãos genitais externos, o que faz emergir 

um real que não encontra simbolização nos universais da anatomia em relação às categorias de 

homem e de mulher” (CECCARELLI, 2010, p. 278). A construção individual de ser homem ou 

mulher perde força, visto que não se encontra apoio nas características sexuais anatômicas. A 

binariedade de gênero é colocada em jogo, visto que se tem referências físicas de ambos os sexos 

biológicos. Nesse sentido, tudo o que não não corresponda a este sistema binário é visto como 

incompreensível e permanece como um excesso impossível de ser inscrito no âmbito simbólico 

(ARÁN, 2006). “O intersexual é informado de que seu corpo deve ser modificado para adaptar-se a 

seu sentimento de identidade sexual” (CECCARELLI, 2010, p. 280). Deve-se encaixar no sistema 

binário de gênero, desenvolvendo uma identidade de homem ou mulher, e adaptar o seu corpo à 

situação. Há quem diga que o sistema binário, dentro da dinâmica intersexual, é uma ameaça ao 

indivíduo que vivencia essa situação, pois defende-se que “a cada um cabe o direito e a liberdade de 

se situar lá onde se crê pertencer, quando assim o quiser, sem uma referência explícita ao corte da 

sexuação” (ANSERMET, 2005 apud CECCARELLI, 2010, p. 280). Existe também uma outra 

reflexão associada a necessidade do sujeito intersexual se definir. A falta de definições sexuais 

biológicas acarretaria uma desorganização psíquica “que para continuar a existir psiquicamente o 

sujeito apresente um episódio psicótico” (CECCARELLI, 2010, p. 279), fruto do princípio de que o 
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gênero é o mecanismo onde as noções acerca do masculino e do feminino são produzidas e 

naturalizadas (BUTLER, 2014). Aqui cabe a cada pessoa decidir se pretende ou não encaixar-se 

fisicamente nos modelos de gênero. Considerando que a saúde mental é um aspecto trivial na vida do 

ser humano, “a capacidade de se auto inventar é a característica central do ser humano e sua única 

universalidade está na aptidão inovadora de criar” (CECCARELLI, 2010, p. 281). Pode-se 

ressignificar a intersexualidade e não torná-la um obstáculo na vida de qualquer pessoa, pois o gênero, 

encaixando-se nessa situação, é um princípio de regulação das práticas sexuais que produzem e 

regulam a pessoa (BUTLER, 2014), não abrindo espaço para um flexibilização. Assim, a hipótese de 

que “a diferença de sexos e os atributos de gênero só podem ser pensados historicamente” 

(CECCARELLI, 2010, p. 283) é uma boa alternativa para flexibilizar o conceito de gênero e, 

futuramente, construir uma sociedade que não tenha tantos preconceitos e valores rígidos sobre 

gênero e outras questões que ainda hoje sofrem estigmatização. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As 

questões relacionadas ao gênero são de grande repercussão na sociedade. É um tema muito falado, 

estimulado desde as conversas mais informais até debates e pesquisas acadêmicas. Porém, pouco se 

tem de concreto e que complemente o assunto. Muito do que se fala a respeito fica perambulando no 

meio do senso comum como forma de comentários, de frases simples, de pensamentos não elaborados 

de maneira mais aprofundada. O meio acadêmico sempre foi o início de grandes reflexões e análises 

a respeito de ser humano. Sobre ele se foi pensado os mais variados temas, através de diversas 

perspectivas científicas. O pensar sobre gênero existe no meio acadêmico, porém é um assunto que 

está apenas engatinhando no meio científico. Direcionando isso diretamente à Psicologia, nesta 

ciência pensou-se muito sobre o ser humano, o individual e o social juntos ou separados foram alvos 

de reflexões de vários autores neste campo, porém deve-se aprofundar mais as questões de hoje, pois 

a sociedade precisa ser comunicada que o mundo é passível de mudança que tudo pode ser 

reinventado e reorganizado. Por meio de todas as reflexões construídas acerca do tema proposto 

inicialmente neste artigo, espera-se fazer com que se pense mais sobre ele e que possa provocar 

reflexões e respeito, podendo complementar ainda mais sobre o tema, que está circulando nas palavras 

e nas relações entre as pessoas. 

Palavras-chave: Gênero; sexo; psicanálise; transexualidade; intersexualidade. 
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Nascidos no corpo errado: sobre gênero e subjetividade em crianças transgênero 
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RESUMO: Este artigo pretende tratar a vivência de crianças transgênero, por meio de uma revisão 

bibliográfica,compreendeu-se o papel dos adultos em acolher a diversidade nessa modalidade sexual, ecomo 

o silenciamento afeta a vida dessas crianças. Como resultado percebeu-se que não é pelo sexo biológico e o 

gênero que a pessoa na transexualidade deseja ser reconhecida socialmente; e que crianças transgênero lutam 

contra as atribuições de gênero e, ao mesmo tempo, escondem seus sentimentos quanto sua identidade de 

gênero. Portanto, para a criança transgêneroa diferença de identidade demarca um lugar de segredo, e de 

estranhamento de si, que ela enfrenta solitária e silenciosamente, que só pode ser compreendido por um 

processo de autoaceitação.  

Palavras-chave: Transgênero; Diversidade; Criança. 

 

Introdução 

Neste artigo busca-se tratar por meio de uma pesquisa bibliográfica, como a experiência vivida na 

infância de crianças transgênero pode afetar suas vidas quando adultos. Ainda há relativamente 

poucos estudos sobre crianças transgênero e muito do que tem sido publicado é do campo da saúde 

mental, desse modo o material que se tem produzido fora do domínio da psiquiatria e psicologia 

parece sugerir que as crianças transgênero são muito raras. Kennedy (2010) baseia-se na ideia de que 

há dois tipos de crianças transgênero: as “não aparentes” e as “aparentes”. Sendo que as crianças 

transgênero “não aparentes” são caracterizadas como não conhecidas como transgênero por um 

adulto, enquanto que as “aparentes” são conhecidas por serem transgênero, por pelo menos um adulto 

significativo em suas vidas.  

Na literatura há indicações de um número significativo de adultos transgênero (homens e mulheres 

transexuais e travestis), que tem lembranças de vivências de gênero divergentes das socialmente 

estabelecidas para seus sexos biológicos, desde a infância (KENNEDY, 2010). Um ditado africano, 

do povo Zulu, ensina que: “umuntungmuntungabantu” (uma pessoa é uma pessoa por causa de outras 
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pessoas), assim tornamo-nos quem somos porque conhecemos pessoas diferentes de nós e refletimos 

sobre quem somos (GALINKIN, 2003). O fato de se ter identidade não determina de maneira fixa e 

incontestável, a natureza ou constituição biológica, tantas vezes confundida com anatomia. Em um 

contexto de semelhanças e dessemelhanças, constituído pelas relações sociais, o sujeito só se torna o 

que realmente deseja graças à forma como se vê em diversas circunstâncias no qual está inserido. A 

diversidade humana não pode ser vista apenas como uma variável, ou, um mosaico composto por 

identidades estanques e independentes; visto que ela se trata de um conjunto de relações interpessoais 

e intergrupais explícitas ou implícitas, que são intermediadas pelas identidades sociais, das múltiplas 

dimensões de diversidade, logo, sem diversidade não há identidade (ÁVILA e GROSSI, 2010).  

Kennedy (2010) aponta para a suspeita de que o silenciamento sobre a realidade das crianças que 

vivenciam a transgeneridade seja uma estratégia de supressão das vivências subjetivas dessas 

crianças, decorrente de visões estereotipadas sobre gênero e do preconceito contra a população 

transgênero (transfobia). Em crianças transgênero, as experiências de ocultação, supressão, 

estigmatização, medo, isolamento, dúvida e repressão que sofrem podem afetar suas vidas quando 

adultos, e precisam ser analisadas para além do âmbito terapêutico, considerando as pressões sociais 

e culturais envolvidas.  

Objetivos 

Como objetivo geral buscou-se tratar da experiência da transexualidade na infância, por meio da 

vivência de crianças transgênero, bem como, compreender como os adultos acolhem essas crianças 

no contexto atual da diversidade de gênero e, por fim, como o silenciamento e o segredo afeta a vida 

das crianças transgênero.  

Método 

Este artigo foi desenvolvido, primeiramente, a partir de um estudo teórico acerca do tema; crianças 

transgênero, utilizando-se do método de revisão de literatura, ou revisão bibliográfico-exploratória, 

que, conforme Gil (2002) é com base em um material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos. Esse processo de pesquisa foi caracterizado por um levantamento 

bibliográfico, que se constitui no ato de ler, fichar, organizar e arquivar tópicos que se referem aos 

dados coletados a partir de bancos de dados como em artigos e periódicos de meio eletrônico. Dessa 

maneira foram analisados os artigos que faziam menção a crianças transgênero e o universo em que 

estas estão inseridas. 

Resultados e Discussão 

O termo transgênero se refere a uma pessoa que sente que ele ou ela pertence ao gênero oposto, ou 

pertence a ambos ou nenhum dos dois sexos tradicionais. Embora a comunidade de transgêneros seja 

reconhecida como uma parte da comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 

(LGBTTT), o Movimento Transgênero (TransgenderMovement) se distingue do Movimento 

LGBTTT por ter reivindicações específicas, como, por exemplo, a luta contra a medicalização e 

patologização da transexualidade, e reivindicação de políticas que permitam o amplo acesso a 

serviços de saúde sem serem discriminados pelos profissionais de saúde e a mudança de nome, 

condizente com sua identificação de gênero, entre outras (ÁVILA e GROSSI, 2010).  

A transexualidade se fundamenta na não concordância entre o sexo biológico e o gênero pelo qual 

uma pessoa deseja ser reconhecida socialmente. O discurso médico estabeleceu, no século XIX, uma 

correlação entre travestismo feminino e “inversão sexual”, que perdura na literatura médica e no senso 

comum até o presente. Este discurso associa homossexualidade feminina com “masculinização”, com 
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especial ênfase na questão da forma de vestimenta, ligada às convenções de roupa associadas 

rigidamente a cada sexo. Na segunda metade do século XIX, isso ocorreu e se traduziu na vontade 

científica de estabelecer uma norma, associada à heterossexualidade, e assim catalogar, isto é, 

nomear, os desvios vinculados tanto às práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo, quanto às 

transgressões dos códigos de reconhecimento social, em particular o vestimenta. Nesse contexto, a 

transexualidade passou a ocupar um espaço aberto pela psiquiatrização da homossexualidade como 

uma patologia. O termo transexual teve origem em um artigo do sexólogo David Cauldwell, 

publicado em 1949, no qual el0e faz referência a um pedido de "transmutação" de mulher para homem 

(ÁVILA e GROSSI, 2010). 

O discurso biomédico sobre transexualidade têm poder de fazer com que as pessoas transgênero 

assumam que o modelo biomédico as patologiza, ou seja, uma criança gostar de brincadeiras ou de 

se vestir com roupas de outro gênero seria indicativo de uma sexualidade “anormal”, assim tais 

pessoas se submetem a um aparato médico regulador, uma vez que, atualmente, na maioria dos países, 

continua sendo uma realidade a necessidade de passar pela cirurgia de redesignação sexual para a 

obtenção do reconhecimento legal e social de sua identidade de gênero (ÁVILA e GROSSI, 2010). 

Em outras palavras, isto significa que os transexuais se pensam “cientificamente”, dessa forma, é do 

conjunto de saberes científicos que extraem a explicação de si mesmo e a legitimação de seus atos 

individuais e coletivos na arena social e política.  

Desse modo, crianças tomam consciência sobre sua própria natureza transgênero desde que são muito 

jovens, nesse sentido, elas ocultariam ou suprimiriam suas identidades de gênero, devido aos 

sentimentos que elas acreditam não estarem em conformidade com as expectativas sociais. Ao forçar 

as expectativas inadequadas de gênero em algumas crianças pode-se levá-las a internalizar 

expectativas irreais de suas próprias expressões de gênero, ou seja, elas tentarão, forçadamente, “se 

tornarem” um gênero que não são (ou representar uma identidade de gênero, que não é a que elas 

consideram internamente apropriada a vivenciar). Crianças transgênero parecem estar lutando contra 

suas atribuições de gênero e, ao mesmo tempo, escondendo e/ou suprimindo sentimentos, dos quais 

a variação de gênero para essas crianças pode ser caracterizada como o desempenho de uma 

identidade de gênero que não é própria, mas lhes é imposta por adultos e pela comunidade 

(KENNEDY, 2010). 

Para Kennedy (2010), a existência quase que secreta de crianças transgênero, representa um desafio 

importante em muitos níveis. Em contraponto Foucault (1988), em A história da sexualidade I: a 

vontade de saber oferece uma rechaça a hipótese repressiva do sexo;dessa maneira a colocação do 

sexo em discurso é uma estratégia debiopoder, ou seja, para alguns pesquisadores parece que falar 

sobre “sexo” se tornou cada vez mais regulado, e, de fato, mas isso não sugere a repressão do próprio 

assunto “sexo”, mas uma nova maneira de falar e lidar com sexo. Quando há um segredo em esconder 

uma identidade de gênero, fica claro, para criança, que ser diferente é socialmente inaceitável e, como 

tal, a resposta mais comum a isto é a ocultação de verdadeiros sentimentos. Logo uma forte ligação 

emocional com a identidade de gênero parece se desenvolver desde uma idade muito jovem, sendo 

atribuído um gênero, que é diferente do que é entendido internamente, produzindo um choque 

emocional.  

As crianças tornam-se muito conscientes de que suas diferenças são socialmente inaceitáveis e que 

precisam ter cuidado em expressá-las, pois existe uma espécie de polícia do sexo pela qual o sexo é 
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regulado em discursos públicos (FOUCAULT, 1988), isto parece levá-las a esconder suas identidades 

de gênero. Segundo Kennedy (2010), parece que a maioria das crianças transgênero detecta, muito 

cedo, que ser transgênero é “inaceitável.” Além disso, isso resulta em suposições sobre todos; o que 

é inaceitável para alguns é inaceitável para todos. A participação em atividades específicas, o 

comprimento do cabelo, roupas e expressões permitidas de emoção e de preferência, e a valorização 

de determinadas qualidades em oposição a outras, são uma estratégia de regulamentação 

conservadora do sexo (FOUCAULT, 1998). Por isso, exibir qualquer comportamento, aparência, ou 

preferências atribuídas a outro gênero significa ostracismo e exclusão de um grupo (KENNEDY, 

2010).  

O processo de descobrimento de palavras para descrever a si mesmo é potencialmente importante 

para crianças transgênero, pois as consequências de não descobrir esse vocabulário em circunstâncias 

em que tais crianças possam ser erotizadas, objetificadas ou ridicularizadas pode ser significativo, 

especialmente se a criança vem sofrendo de baixa autoestima como resultado de qualquer tipo de 

bullying transfóbico. A aquisição desse vocabulário de definição de si é importante, para que as 

crianças transgêneros se tornem conscientes de sua vivência no universo transgênero desde muito 

cedo. Porém, a maioria das crianças transgênero não conta a ninguém e, parece que, para aqueles que 

o fazem, o resultado muitas vezes parece ser pior do que não contar. A sensação de isolamento, nestas 

circunstâncias, pode aumentar. Logo a decisão da maioria, de não contar a ninguém, parece 

justificável a partir de suas perspectivas, e acrescenta peso à sugestão de que seu radar social é bem 

desenvolvido. Também é muito provável que aumente a probabilidade dos não aparentes restantes, 

bem como, potencialmente, a probabilidade de problemas de saúde mental à medida que envelhecem 

(KENNEDY, 2010).  

A aparência é um aspecto fundamental nessa discussão, e, como marcador físico de gênero, é 

considerada muito importante no discurso das pessoas transgêneros, que desde muito jovens são 

levadas, a perceberem os paradoxos entre suas vivências e as noções prevalecentes de masculinidade, 

feminilidade, masculino e feminino. Nesse sentido, questões de gênero se evidenciam: se para as 

mulheres transexuais e as travestis, aparentam a aparência como um elemento central na constituição 

da própria identidade, sendo o embelezamento uma prática historicamente associada à feminilização; 

já para os homens transexuais pesam mais as questões relacionais, a convivência com outros homens, 

a projeção da possibilidade de uma vivência masculina (ÁVILA e GROSSI, 2010).  

Em particular, estes dados sobre crianças transgênero apresenta um desafio em potencial ao conceito 

de gênero de Judith Butler (1990), como um ato de “fazer” ao invés de “ser”. Sobre as memórias da 

infância e alguns de seus fragmentos, podem apontar para experiências comuns da vivência da 

transgeneridade entre as crianças, com aspectos negativos, como o sentimento do “estranho”, 

remetendo a uma internalização do discurso binarista de gênero que busca controlar e evitar que os 

limites atribuídos aos sexos biológicos sejam rompidos, e que sua falibilidade seja evidenciada. É 

preciso, portanto, um estremecimento dessas fronteiras excessivamente rígidas e fixas da 

identificação e do desejo para que outras formas de construção do gênero possam habitar o mundo 

viável da sexuação.  

Conclusões 

Os resultados desta pesquisa apontam para o fato de que, como as demais crianças, as que vivenciam 

a transgeneridade também reconhecem a sua “diferença”, porém, ante à dominância social de práticas 

e discursos que negam a possibilidade de se borrar a suposta invariância na relação entre sexo 
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biológico e gênero; essas crianças, patologizadas e invisibilizadas, vivenciam o estranhamento de si 

como um obstáculo a ser enfrentado solitariamente, de maneira silenciada, e podendo ser somente 

retomada, a partir de um doloroso processo de autoaceitação, ao longo de anos. Qualquer 

naturalização das questões sociais deve ser questionada, e nesse aspecto, repensar e rediscutir a forma 

adultocêntrica como se trata atualmente o tema da transgeneridade se mostra uma necessidade, a fim 

de que jovens e adultos transgênero tenham de lidar com menos danos psicossociais.  

Em conclusão, muitas pessoas transgênero são consideradas como problemáticas, seja provavelmente 

a forma de ameaça que elas representam a um dos conceitos mais básicos, o gênero binário, pelo qual 

elas foram criadas para entender e ordenar o mundo. A existência de pessoas transgênero mina uma 

das primeiras estruturas cognitivas em que as visões do mundo dos bebês são construídas. O conceito 

de gênero binário tornou-se tão enraizado na maneira como se interpreta o mundo, que desafia-lo 

será, inevitavelmente, desconfortável para alguns.  

No entanto, isso é importante para que uma parte da raça humana possa viver a vida que escolher, 

livre de pressões, emocionalmente e psicologicamente prejudiciais, para serem alguém que não são. 

Por conseguinte, recomenda-se que, no mínimo, as escolas introduzam o conceito de pessoas 

transgênero às crianças, para que crianças transexuais sejam capazes de sentir que não estão sozinhas 

e que suas identidades de gênero são tão válidas quanto qualquer outra. Isso também incentivaria 

outras crianças a se tornarem mais receptivas com pessoas transgênero, não apenas em termos de seus 

colegas de classe, mas quando se tornam adultos também. O custo humano, especialmente para as 

pessoas transgênero em si, de manter a quimera de um gênero binário imutável e exclusivo está se 

tornando cada vez mais evidente. A internalização de auto-ódio, culpa, dúvida e baixa autoestima na 

infância afeta as pessoas transgênero ao longo de suas vidas. Qualquer sistema de ensino, ou mesmo 

a sociedade que permite que este estado de coisas continue, não é totalmente inclusiva como também 

não é totalmente humana.   
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Psicologia e tecnologia: concepções e reflexões sobre o atendimento 

psicoterapêutico 

 

FIGUEIREDO, Laura Cesar1 

DEBONI, Mickael2 

OLIVEIRA, Jéssica Jaíne Marques3 

 

RESUMO: O trabalho em questão é direcionado à área de psicoterapia, mais especificamente ao 

atendimento psicoterapêutico online, explorando como a tecnologia e a psicologia podem unir-se para 

tornar possível a existência desta modalidade de atendimento. É proposta, então, a análise e 

compreensão, através de uma pesquisa bibliográfica, dos conceitos acerca do funcionamento da 

modalidade de atendimento online, a apresentação da história da psicoterapia, os meios utilizados 

para tal e as consequências causadas pelas inovações tecnológicas e uso de tais pela sociedade. Após 

a análise do material encontrado, identificaram-se os conceitos de psicoterapia ao longo dos diferentes 

períodos de tempo, a forma como os dispositivos tecnológicos – neste caso, a internet e seus avanços 

– influenciam a vivência dos indivíduos, e como funciona a estrutura e a modalidade do atendimento 

online por si próprio. Pode ser, pois, concluído, a importância da existência dessas inovações e como 

elas agem para alcançar uma maior gama de indivíduos, proporcionando, assim, um auxílio mais 

amplo e flexível. É possível ressaltar, ainda, o consequente aumento de qualidade de vida, que pode 

vir a existir a partir da telessaúde. 

Palavras-chave: Psicologia; Tecnologia; Psicoterapia; Atendimento online. 

 

INTRODUÇÃO 

O seguinte trabalho visa discorrer acerca do atendimento psicoterapêutico online e explorar as 

conexões existentes entre a psicologia e a tecnologia, que vem a permitir a existência de tal forma de 

atendimento. Após uma breve apresentação da história da psicoterapia – as primeiras abordagens em 

relação a ela, até os dias atuais – o trabalho volta-se, então, a um enfoque do atendimento online em 

si. 
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O trabalho busca compreender como se dá um atendimento psicoterapêutico online, como objetivo 

geral; como objetivos específicos, discorrer acerca da história da psicoterapia, pontuar quais os meios 

utilizados para tal, e as possíveis consequências advindas dessa maneira de atendimento. 

Nos dias atuais, a tecnologia, tão presente em nossas vidas, já vem sendo utilizada para auxiliar o 

trabalho dos psicoterapeutas, assim como àqueles pacientes que podem vir a sentir-se mais 

confortáveis em uma sessão feita por chamada de vídeo que ao vivo. É interessante pontuar, que com 

as inovações tecnológicas, é necessário a adaptação à elas e novas formas de transformá-las em 

auxílio à profissão, utilizando-as de maneiras práticas (PEÑATE; ROCA SÁNCHEZ; DEL PINO 

SEDEÑO, 2014). 

METÓDO 

O trabalho foi fundamentado através de uma pesquisa bibliográfica. Segundo Gil, esse tipo de 

pesquisa vai “permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 

que aquela que poderia pesquisar diretamente” (2002,.45). Assim utilizamos alguns descritores para 

realizar a busca, tais como psicoterapia, psicologia, tecnologia eatendimento online. A busca foi feita 

nos seguintes portais: SciELO (ScientificElectronic Library Online), PsycINFO, Science Direct, 

Google Acadêmico e Biblioteca Digital USP (teses e dissertações). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A psicoterapia ao longo do tempo 

Desde seu pontapé inicial até os dias atuais, podem-se perceber mudanças significativas no modo que 

o atendimento psicológico é feito. Passaremos, pois, por uma visão histórica ampla englobando os 

primórdios da psicoterapia e como veio a tornar-se o que é atualmente. 

Segundo Bienenfeld (2002), o interesse na saúde mental surge em aproximadamente 1400 a.C., assim 

como o interesse nas doenças mentais, por médicos hindus. No entanto, uma terapia de modo 

sistemático, organizado, tem seus primórdios na Grécia Antiga, onde Hipócrates é vê as doenças 

mentais como fenômenos naturais, e Platão discorre acerca das doenças mentais e do efeito curador 

das palavras. 

Na Idade Média, não havia uma teoria ou estudos aprofundados acerca da fisiologia ou do conceito 

de doença; as doenças mentais eram vistas como uma forma de defeito do ser. Porém, ela trouxe – 

estando inserida na era cristã – o desenvolvimento de hospitais com motivações humanitárias, estas 

motivações que futuramente viriam a dar base ao desenvolvimento dos primórdios da psicoterapia 

moderna (BIENENFELD, 2002). 

Do século XVII ao século XVIII, houve a ascensão dos manicômios, sua criação em massa e 

utilização do tratamento moral. O tratamento moral, criado por William Tuke, consistia em uma 
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abordagem a doenças mentais a partir de um cuidado psicossocial humanizado, em contraste com as 

condições anteriores – onde os indivíduos internados eram tratados precariamente – do tratamento 

dado aos doentes mentais (FOERSCHNER, 2010). 

O tratamento moral, no entanto, acabou extinguindo-se ao longo do tempo, tendo como causa os 

avanços biomédicos, onde acreditava-se que a medicina seria a cura de todas as doenças, e o enfoque 

sobre o psicológico e social seria desnecessário, e o movimento da higiene mental, com o foco na 

saúde física do paciente, ignorando possíveis distúrbios psicológicos (FOERSCHNER, 2010). 

Após a criação da Psicanálise, por Sigmund Freud, no início do século XX, há um desenvolvimento 

de uma forma diferenciada de psicoterapia, com o foco na fala e na escuta do que o paciente comunica. 

Com a criação de outras terapias, ao longo dos anos – como as terapias advindas da abordagem 

humanista ou a terapia cognitivo-comportamental, além de outras – é possível observar a evolução 

do conceito de psicoterapia, durante sua história, que está permanentemente sendo construída, e, nos 

dias atuais, conta com o auxílio da tecnologia (BIENENFELD, 2002). 

O atendimento online 

O desenvolvimento de novas tecnologias vem influenciando diversos campos na atualidade, como a 

medicina, a física e a biologia, tendo como consequência o surgimento da internet, uma das principais 

ferramentas que surgiram, sendo primeiramente utilizada pela área militar, seguida pela de 

comunicações entre instituições, empresas e por último tendo sua aplicação na sociedade. Com isso 

ocorreu o surgimento do espaço virtual, onde este espaço, por mais que não contenhaalgo real, 

palpável, torna-se real pelas experiências transmitidas, como um meio de comunicação para 

sentimentos e sensações (RUFFO, 2016). 

Tornando-a mais atrativaàs pessoas –  que acabaram impulsionadas pela curiosidade desenvolvida 

pela novidade da internet na sociedade – a utilizarem seu tempo de lazer em atividades 

disponibilizadas pela rede, como, por exemplo, redes sociais, jogos e pesquisas, ocorrendo assim 

excessos nas atividades online, o que acabou atraindo a atenção dos psicólogos, que começam a 

pesquisar e publicar sobre o assunto (RUFFO, 2016). 

Com o passar do tempo, a psicologia adquiriu uma relação restrita quanto o uso da internet tendo uma 

gama de psicólogos utilizando-a para complementação de artigos, estudos de caso e divulgação de 

conteúdos para auxílio em tratamentos, mas apenas com objetivos de informar as pessoas. Com o 

crescimento da área, o Conselho Federal de Psicologia, com o intuito de debater e tornar formal 

apsicologia online, em 1998 ocorreu o primeiro debate sobre o tema em questão, ocorrendo a aparição 

de psicólogos que praticavam o atendimento online. Que se desenvolveu através de sites que 

buscavam ajudar indivíduos, os quais tinham dúvidas a sanar sobre os atendimentos psicológicos 
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presenciais, e que com o passar do tempo essas ações foram aumentando a procura do atendimento, 

e, com sua ampliação, outras plataformas podem desenvolver métodos de atendimento a 

pacientes.(RUFFO, 2016; PEÑATE; ROCA SÁNCHEZ; DEL PINO SEDEÑO, 2014). 

Em setembro de 2000, foi promulgada a primeira regulamentação (nº 003/2000) relativa ao 

atendimento mediado pela internet, o qual tem o objetivo de orientação e não a realização de 

psicoterapia, com exceção para fins científicos e sendo necessário ser explicitado seu caráter 

experimental. Em 2012, ocorre uma mudança significativa na resolução (nº11/2012), na qual, após 

vários simpósios regionais e nacionais, é elaborada uma nova resolução, visando permitir e apresentar 

como deve ser compreendido o atendimento online (RUFFO, 2016). 

O atendimento online, ou Telessaúde, como é referenciado por Peñate, Roca Sánchez e Del Pino 

Sedeño (2014), obteve um grande destaque em atendimentos à distância, onde vem como um 

facilitador de acesso à saúde, à diagnósticos, intervenções, consultas, supervisões, à educação e à 

informação, com o mesmo objetivo de auxiliar no tratamento dos indivíduos.Sua apresentação de 

recursos se dá através da recepção de diversas áreas como a psiquiatria, avaliação psicológica, 

educação, entre outros.  

Porém, apresenta-se de forma limitada, com duas principais utilidades: a de avaliação situacional e a 

de orientação do paciente que pode ser utilizada quando o paciente se encontra em viagem, ou não 

pode estar presente. Geralmente está ocorre através de áudio e texto podendo-se incluir imagens ou 

até vídeos, assim se tendo uma grande variedade de estratégias online e até uma interatividade com 

um acesso regulado por um recurso (PEÑATE; ROCA SÁNCHEZ; DEL PINO SEDEÑO, 2014). 

Uma de suas vantagens é a liberação que o paciente possui, quando há um estigma, e pode 

providenciar a oportunidade de um tratamento mais privatizado. A segunda vantagem está ligada à 

mobilidade doindivíduo, se este possui deficiência ou está geograficamente distante. A terceira está 

relacionada com dificuldades inerentes a sintomas e/ou distúrbios, como a agorafobia, que leva o 

paciente a permanecer em sua casa. A quarta, que se refere a flexibilidade de tempo, permitindo ser 

acessada à qualquer momento, dependendo da disponibilidade dos indivíduos e a última, o custo de 

programas é menor que o tradicional (PEÑATE; ROCA SÁNCHEZ; DEL PINO SEDEÑO, 2014). 

Portanto, conclui-se que a diversidade de possibilidades de atendimentos, através de vários tipos de 

programas, que possibilitam o atendimento através de meios de comunicação, como as formas escrita, 

visual e auditiva, ampliam as formas de acesso a saúde, buscando uma melhor forma de atender este 

paciente, tendo possibilidade de identificação do caso e a orientação levando respostas diretas que 

sanem algumas dúvidas. 
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CONCLUSÕES 

É possível concluir, acerca do presente trabalho, a importância dos novos meios de comunicação, 

provenientes da tecnologia – principalmente através da internet – no campo da psicoterapia, e da 

psicologia de maneira geral. Com a evolução contínua de dispositivos tecnológicos, transformando-

se em mudanças no viver dos indivíduos, torna-se relevante o discurso acerca de novas formas de 

atendimento, de modo a alcançar uma variedade de sujeitos, visando um auxílio mais amplo, 

causando assim a melhora na qualidade de vida. 
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Os processos de subjetivação e as relações de gênero na escola. 

 

CAOVILLA, Ariella Luisa1 
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Introdução/objetivos: A presente proposta de pesquisa nasce de um trabalho de conclusão de curso, o qual 

faz parte do Grupo de Pesquisa em Psicologia da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 

Missões, na linha de Políticas públicas, Saúde e Produção de Subjetividade em Contextos Institucionais, em 

parceria com o Grupo de Pesquisa em Relações de Gênero, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul – PUCRS. Como se trata de um projeto de pesquisa em processo de desenvolvimento, iremos apresentar 

alguns resultados parciais que já obtivemos através de discussões e reflexões acerca do tema. Entendemos que 

essa pesquisa é de grande relevância social, uma vez que nos provoca compreender os/as outros/as nas suas 

diferentes formas de viver, desmitificando muitos paradigmas instituídos na nossa sociedade, levando em 

consideração que nossas práticas discursivas implicam diretamente na (re)produção dos sujeitos. Para tal 

estudo fazemos uso das perspectivas do movimento construcionista, com base nas propostas de Kenneth 

Gergen, Lupicinio Iñiguez e Mary Jane Spink e das Teorias de Gênero pós-estruturalistas de Judith Butler, 

Guacira Louro, Marlene Neves Strey, dentre outras. Objetivamos, com esse estudo, compreender como se dão 

os possíveis processos de subjetivação de alunos/as de Ensino Médio, relacionados às práticas discursivas 

acerca de conceitos de Gênero e Saúde na contemporaneidade, por intermédio dos aportes teóricos citados 

acima, compreendendo que a Psicologia, enquanto ciência, se insere nesse contexto, com o intuito de 

problematizar e provocar mudança no que se refere a modos de pensar essa realidade. A primeira vez que uma 

lei geral sobre a educação é defendida em um texto constitucional foi na Carta Magna de 1934. A partir de 

então, o Congresso Nacional legislou sobre o tema, mas foi somente em decorrência da Constituição de 1946 

que foi enviado à Câmara Federal, em 1948, o projeto da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB, aprovada em 1961. A atual LDB, Lei n. 9.394/1996, que começa a ser debatida após a 

Constituição de 1988, vem conferir uma nova identidade ao Ensino Médio, determinando que o Ensino Médio, 

conforme Art. 35, é a etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três anos (VIANNA; 
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UNBEHAUM, 2004). Em 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental foram 

publicados constituindo referência nacional para o Ensino Fundamental. Os PCNs têm como função subsidiar 

a elaboração ou a revisão curricular dos estados e municípios, os quais pretendem contextualizá-la em cada 

realidade social. Nesse sentido, a proposta curricular das instituições escolares envolvidas deve contar com a 

participação de toda a equipe pedagógica, a fim de garantir o diálogo entre tais orientações e as práticas já 

existentes nas instituições. A compreensão das relações de gênero, de como elas se constroem e se estabelecem 

em nossa sociedade é fundamental para qualquer proposta de organização curricular. Assim, não resta dúvida 

sobre a grande contribuição das reflexões acerca das relações de gênero nos Temas Transversais. Contudo, 

vale indagar sobre o modo como os próprios conteúdos de gênero foram tratados nessas reflexões e sobre suas 

consequências para o currículo escolar. Nessa perspectiva, se torna importante olhar para o destaque dado ao 

tema da sexualidade, explorado nos PCNs, em especial no tópico Orientação Sexual. A inclusão da Orientação 

Sexual no currículo escolar aparece articulada com ênfase na "promoção da saúde das crianças e dos 

adolescentes" e nas "ações preventivas diante de doenças sexualmente transmissíveis/aids". Se tais 

preocupações com a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, com o abuso sexual e com a gravidez 

na adolescência são absolutamente legítimas, elas não devem estar desvinculadas das questões de gênero que, 

necessariamente, as perpassam. Ao associar a sexualidade com a saúde favorece-se, mesmo não desejando, 

uma abordagem restrita à prevenção e à doença. A sexualidade é ainda um tema cercado de tabus e de difícil 

tratamento para a grande maioria dos/as professores/as. A ênfase nas doenças sexualmente transmissíveis e na 

necessidade de sua prevenção tem como consequência, nos Temas Transversais do PCN, a sujeição ou 

subordinação da temática de gênero ao trinômio corpo/saúde/doença, posto que não privilegia a 

problematização de questões relacionadas às posturas, crenças, tabus e significados masculinos e femininos 

associados à Orientação Sexual. Ou seja, a sexualidade acaba adquirindo o traço de um problema atrelado à 

saúde pública (VIANNA; HUNBEHAUM, 2004). Somente em 2000 deu-se a reformulação curricular do 

Ensino Médio, a qual teve como princípios mais gerais que a orientam e que se expressam na nova LDB as 

propostas de, no nível do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à formação específica, o 

desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade 

de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de memorização, bem como, determina que o Ensino 

Médio é Educação Básica. Em meio a isso, objetivamos problematizar, por intermédio de uma revisão de 

literatura, como se dão os possíveis processos de subjetivação de alunos/as do Ensino Médio, através dos 

conceitos de gênero e saúde, sob a ótica dos estudos das relações de gênero e das práticas discursivas. Cabe 

aqui considerar que fazemos uso do termo processos de subjetivação, pois compartilhamos com a ideia de que 

as pessoas se (re)produzem constantemente enquanto sujeitos e segundo o enfoque de Guattari, entendemos a 

subjetividade não como coisa em si, essência imutável ou natureza, mas como formas de pensar, sentir, 

perceber e agir, produzidas por diferentes dispositivos sociais, ou seja, construídas no registro da história, do 

social. Por saúde compreendemos, conforme a própria definição proposta pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), como o completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença.  Com isso, já 
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denunciando a definição de práticas sociais de forma universal como limitadora, tendo em vista a diversidade 

de compreensões vinculadas às noções de “bem-estar” e de “ausência de doença”, complexidade essa que se 

evidencia no espaço escolar e que, muitas vezes, esbarra com a necessidade de cumprir protocolos e ações com 

objetivos específicos, inviabilizando a ação protagonista de professores/as e alunos/as. Levando em 

consideração que o Estado brasileiro, conforme preconiza a Constituição Federal Brasileira bem como o 

Sistema Único de Saúde (SUS), adota a ideia de que a saúde é um direito de todos e dever do Estado e de que 

as práticas nesse campo devem estar atreladas aos princípios da Integralidade, Equidade, Universalidade e 

Controle Social, esse campo passa a ser também espaço de protagonismo, possibilitador de promoção de 

cidadania, no qual os/as próprios/as usuários/as sejam protagonistas de seus processos de produção saúde. A 

escola, aqui, é mais um dentre tantos espaços onde esses aspectos precisam ser colocados em prática, tendo 

em vista a proposta atual de educação explicitada na LDB que atrela o ensino a práticas emancipatórias e com 

a participação de todos/as os/as atores/as envolvidos/as nesse contexto. Muitos/as compreendem que a 

sexualidade é algo que todos/as possuímos naturalmente, que já nascemos com isso definido, no entanto, nós 

compartilhamos da perspectiva de que assim como os sujeitos se constituem nas relações, as identidades de 

gênero e sexuais também se dão dessa forma, através das interações sociais. A Psicologia insere-se nesse 

cenário como forma de resistir ao seu modo clássico de se fazer enquanto ciência, comprometendo-se cada vez 

mais com temáticas que superem os muros da clínica individualizada e da psicopatologia, em prol de exercícios 

de pesquisa mais interdisciplinares e politizados, que abranjam outras formas de se fazer psicologia, de olhar 

para o outro enquanto sujeito em constante produção. Método: A presente pesquisa, no que se refere à forma 

de abordagem do problema e aos seus objetivos, configura-se como qualitativa e de revisão narrativa. A 

escolha pelo método diz respeito ao modo como compreendemos o mundo. Os métodos qualitativos são 

empregados em situações em que o/a pesquisador/a não enxerga a realidade como algo anterior ao sujeito e, 

portanto, passível de ser descoberta. A realidade, nesse caso, está carregada de subjetividades, podendo, por 

intermédio da pesquisa, ser compreendida e interpretada, levando-se em conta o contexto em questão e os 

conceitos e verdades que permitiram a emergência de uma dada realidade, bem como as implicações do/a 

pesquisador/a em relação ao campo em estudo (MINAYO, 2010). Além do método de Análise de Discurso 

(SPINK, 2013), que visa compreender de que forma as práticas discursivas enquanto linguagem e/ou ação, 

produzem sentidos nos sujeitos, também utilizamos da ferramenta metodológica de revisão narrativa para 

reflexão e discussão da temática da pesquisa, através da análise da literatura clássica, bem como de artigos e 

demais materiais que se articulam à discussão do cenário exposto. Resultados e discussão: A partir das 

teorizações sobre a microfísica do poder de Michel Foucault (2007), se entende que existem relações de saber-

poder, atuantes no campo social, que não se circunscrevem ao âmbito estatal, que produzem modos de 

subjetivação em determinados espaços e contextos históricos específicos como estratégias de dominação 

política e de controle social. Percebe-se que essa necessidade de controle social através das relações de saber-

poder busca a manutenção e a reprodução de uma determinada ordem social. Mas para tanto, há de se pensar 

a respeito de que ordem está se falando, não assumindo uma posição de condenação, mas sim estabelecendo 
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um olhar crítico frente à situação.  Nesse sentido, deve-se pensar nos exercícios de poder não só definidos com 

base na repressão ou na contratualidade, mas como estratégias de produção e reprodução de objetividades e 

subjetividades em determinados momentos históricos criados para atender a estratégias específicas. Foucault 

(1997, p. 129) identificou a emergência da sociedade disciplinar como um conjunto de estratégias, métodos de 

poder que “permitem o controle minucioso das operações do corpo, que asseguram a sujeição constante de 

suas forças e lhes impõe uma relação de docilidade-utilidade”. Pode-se compreender a escola nesse contexto 

de instituição disciplinar, enquanto espaço formador de subjetividades. Na modernidade, atribuiu-se à 

educação, por intermédio de sua universalização, a grandiosa tarefa de esclarecer e emancipar o homem, 

dando-lhe condições de construção de sua liberdade moral. O homem, enquanto objeto de conhecimento, é o 

resultado da configuração epistemológica do saber moderno e um efeito do poder disciplinar. Isso não seria 

possível sem a ajuda da pedagogia, da escolarização e das instituições educativas. A escola deve ser 

compreendida, como um local de articulação dos poderes e saberes na produção do sujeito (FOUCAULT, 

1997). Através disso, pode-se pensar a escola por meio de seu poder disciplinador que, na concepção de 

Foucault, constitui-se como um espaço no qual o poder disciplinar produz um determinado tipo de saber e 

possibilita a emergência de um novo tipo de poder sobre os corpos. Não há dúvida de que a escola, em qualquer 

sociedade, tende a renovar-se e a ampliar seu âmbito de ação, a reproduzir as condições de existência social, 

formando pessoas de modo que se tornem aptas a ocupar os lugares que a estrutura social oferece. Ao mesmo 

tempo, é responsável pela (re)produção de determinados saberes e discursos sobre o indivíduo a partir da vazão 

de certos conhecimentos sobre os sujeitos que se inserem no espaço escolar. Scott (1990) considera que 

somente no final do século XX a categoria gênero emerge como uma preocupação teórica, ao encontrar-se 

ausente em grande parte das teorias sociais, desde o século XVII até o início do século XX. Nesse intervalo se 

discutiam questões desde a oposição entre masculino/feminino, a partir do reconhecimento da existência de 

uma questão feminina, à definição de uma identidade sexual. Não existia nas análises e estudos a terminologia 

gênero, a fim de pautar as relações sociais entre os indivíduos. A referida autora apresenta sua definição de 

gênero em duas partes compostas de subpartes, apontando estas com a seguinte definição: “o gênero é um 

elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é 

um primeiro modo de dar significado às relações de poder” (p. 14). Se gênero é a primeira maneira de significar 

as relações de poder, torna-se primordial compreender como estas se propagam socialmente e fazem parte da 

construção social do masculino e feminino. As relações de poder estão imersas e permeiam as relações de 

gênero, não se consegue apreender esta sem esmiuçar como o poder se constitui nas relações sociais que se 

apresentam nas diferenças construídas entre masculino e feminino (SCOTT, 1990). Isso não quer dizer que 

gênero seja o único campo de existência do poder, mas um espaço primordial que possibilita o entendimento 

da organização da vida social. Para os autores Viana e Hunbehaum (2004) ainda temos os olhos pouco 

treinados para ver as dimensões de gênero no dia a dia escolar, talvez pela dificuldade de trazer para o centro 

das reflexões não apenas as desigualdades entre os sexos, mas também os significados de gênero subjacentes 

a essas desigualdades e pouco contemplados pelas políticas públicas que ordenam o sistema educacional. 
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Conclusões: Até o momento podemos compreender, em meio a essa discussão, que as questões ligadas à saúde 

e à orientação sexual não podem ser trabalhadas de forma desarticulada e que, à medida que saúde é 

compreendida em sua complexidade como vimos acima, a temática da orientação sexual também deve ser 

assim trabalhada na escola, de forma a permitir a autonomia dos sujeitos para exercerem sua saúde, seus afetos 

e relações sexuais da forma como se reconhecem em meio a esses processos e assim desejam. Sabemos que 

esse é um desafio, pois, em meio a essa noção, precisamos lançar mão de novos olhares para os diferentes 

modos de vivenciar a realidade. Compreendemos que esse exercício necessita se dar com toda a comunidade 

escolar, e colocado em prática mediante a leitura das demandas advindas desse mesmo público. 

 

Palavras-chave: Gênero; Saúde; Educação; Políticas Públicas. 
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Identidade e gênero: como se constitui o sujeito? 
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CADEMARTORI, Ana Carolina6  

 

Introdução  

Pode-se entender que a identidade de gênero é um dos assuntos mais discutidos na atualidade, 

mesmo sendo muito pautado esse tema, ainda existem inúmeras pessoas que confundem o significado, 

direcionando gênero como se fosse homem ou mulher, macho ou fêmea. Esse significado também 

não corresponde somente com relação á orientação sexual.  

O significado de gênero pode ser entendido de uma forma mais ampla, sendo a primeira 

questão remete à forma como as pessoas se auto definem, como cada sujeito se sente diante de seu 

corpo (como mulheres ou como homens) e, a segunda remete à questão da sexualidade, do desejo, da 

atração afetivo-sexual por alguém de algum gênero. Essa é uma discussão na qual a psicologia e, 

sobretudo, a psicologia social vem se ocupando. Da mesma forma, as discussões sobre identidade são 

parte de um debate intenso no centro das questões em psicologia social. Sendo assim, neste trabalho, 

temos como objetivo realizar uma discussão teórica das concepções de identidade e gênero.  

  

Método  

Tendo como escopo promover a organização de um diálogo teórico que possibilite articular 

identidade e gênero, através de diferentes autores, este trabalho está amparado no método 

bibliográfico de pesquisa que lançou mão de seis referências teóricas para a estruturação dos 

resultados e discussão, dentre elas tem-se artigos científicos e obras consideradas clássicas nos 

estudos. Referente à estruturação do texto, este foi desenvolvido visando o objetivo deste trabalho, 
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por isso a forma de discussão é teórico-descritiva, fazendo uso de definições e argumentos teóricos 

de diferentes autores. 

 

 Resultados e discussão  

A psicologia construiu um conceito de identidade para a compreensão do sujeito, 

reconhecendo-se como alguém único, apresentando-se ao mundo. Quando aprendemos a nos 

diferenciar do outro, se dá o reconhecimento do eu, ou seja, passa-se a ser alguém quando descubro 

o outro. Segundo Brandão (1986), a identidade significa o sentimento pessoal, nos diferenciando dos 

demais, e tornando-nos um ser único, dando continuidade em nós mesmos. A identidade se constitui 

através da igualdade com os outros e da diferença em relação aos outros. É a partir de novas 

experiências, e de novas relações que se vão construindo, para que assim nossa identidade possa cada 

vez mais transformar-se, e dessa forma, tornando-se algo mutável e em constante transformação.  

Conforme Strey (1998) os estudos de gênero tem grande significação nas áreas da psicologia, 

antropologia, história e sociologia. Tornando-o assim possível uma melhor compreensão de suas 

diferenças e desigualdades acerca de homem e mulher, não podendo separá-lo da identidade. Segundo 

Ciampa (1984) os sistemas identificatórios são subdivididos em identidades, a identificação pessoal 

caracteriza-se através da percepção de si, sua subjetividade, como se vê. Existe também a identidade 

social que envolve grupos e categorias a que este indivíduo pertence como exemplo a comunidade 

que faz parte, etnia, religião, e profissão onde este indivíduo poderá ou não se identificar com as 

características de determinado grupo, e tomá-las como suas. Já a identidade cultural o sujeito 

reconhece-se através dos valores que partilha com a sua comunidade. No que tange as questões de 

gênero em relação às culturas, estes estudos não são universais, pois se modificam de acordo com 

cada cultura específica. É possível destacar esses pontos na divisão do trabalho, algumas instituições 

passam a separar as atividades por gênero.  

De acordo com Ciampa (1984) a partir da semelhança ou diferença com determinado grupo 

social, o indivíduo toma consciência de si, do que gosta, de quem ele é, de quem ele quer ser, pois a 

partir desta diferença que há um reconhecimento de si. Quando tomamos o outro como referência 

pode-se perceber aspectos positivos ou negativos sob nossa perspectiva de vida, estando constituída 

na relação interpessoal. É importante destacar que sexo não é gênero, sendo assim, o fato de ser fêmea, 

não significa ser uma mulher e tampouco macho significa ser homem. Sexo é relativo à reprodução 

e procriação. Desta forma, o sexo biológico não vem a ser determinante no desenvolvimento posterior 

do indivíduo em consonância a interesses, estilos de vida, comportamentos, responsabilidades, e 

papéis a desempenhar, nem sequer a consciência de si mesmo, os sentimentos que possam vir a 
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florescer, a personalidade, suas questões emocionais e intelectuais. Esses processos são decorrentes 

da socialização, cultura em que está inserido, que irá abranger este indivíduo desde o nascimento e 

ao longo de sua vida (STREY, 1998).  

Conforme Erikson (1972) uma fase complexa da identidade seria a adolescência, pois falamos 

de diversas transformações físicas, psíquicas e hormonais. Esta estrutura sofre a maior transformação, 

onde é marcado da infância para a juventude, ocorrendo independente de sua vontade, este período é 

marcado por mais ou menos sofrimento, dependendo da subjetividade do indivíduo. Também 

caracterizada como um período em que os indivíduos vivenciam uma crise, que depois de 

solucionada, estes tomam posse de ideais sociopolíticos.  

Existem várias teorias que se propõe a discutir sobre gênero, mas com pontos em comum, 

sendo que um desses pontos é o entendimento de que sexo refere-se a algo característico do sujeito, 

considerando as diferenças anatômicas e fisiológicas que existem entre os corpos, tornando-os 

masculinos e femininos. Em relação a gênero diz respeito à construção do sujeito como ser singular 

e individual, nos diferentes processos de socialização, culturalização e representações sociais. A 

experiência vivida pelo gênero mulher, e gênero homem é constituída socialmente. É importante 

salientarmos que a identidade é um processo de construção permanente, com contínua transformação, 

desde o nascimento até a morte. Neste processo de mudanças, o novo, quem sou agora, em relação 

ao velho, quem eu fui, nos demonstra indecisões receios (STREY, 1998).  

São momentos de crise da vida de uma pessoa, onde ela procura redefinir seu modo de ser e 

enfrentar o mundo, assumindo uma nova identidade. Dessa maneira, passamos a questionar qual o 

papel dos homens, e qual o papel das mulheres e como nos identificamos. Questões a respeito de o 

que é ser um homem, e o que é ser uma mulher, tornam-se presentes com o entendimento de que estes 

desempenham representações diversas, nas mais diversas sociedades, em diferentes épocas no 

decorrer da história da humanidade (STREY, 1998). Conforme Silva (2000) destaca a identidade é 

um processo de construção social. Como também, a identidade é fragmentada e transformadora. Desta 

forma, ela está relacionada ao sentimento de pertença do indivíduo, e que a partir de diferenças 

culturais, físicas, emocionais, étnicas e sociais, faz com que este busque um espaço privativo neste 

lugar, o tornando ser único, diferenciando-se dos demais. Ainda, segundo Stoller (1978), a escolha 

do objeto de desejo se dá a partir da adolescência e não interfere na identidade de gênero do indivíduo. 

O conceito de gênero surgiu a partir de debates que o feminismo incidiu nos anos 60 e 70, colocando-

o como investigação social e o tirando da biologia. O gênero corresponde às relações entre homens e 

mulheres estruturando as relações de poder. No âmbito da Psicologia se atravessa categorias 

transversais de gênero tais como a classe social e orientação sexual, constituindo sujeitos com suas 
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especificidades e subjetividade, que necessitam ser percebidas. As questões de gênero estão 

relacionadas sobre como as pessoas obtêm os diferentes papéis sociais e comportamentais que estão 

relacionados aos homens e mulheres, onde estabelecem padrões fixos sobre o que é próprio do 

masculino e do feminino, como forma de definir regras, como se fosse algo natural do ser. A forma 

do patriarcado como um sistema de hierarquia social era presente até muito recentemente nas 

sociedades ocidentais, contudo, verifica-se que atualmente esta forma não prevalece da mesma 

maneira.  

Seguindo na compreensão de Stoller (1978) observa-se atualmente que o poder social que 

antes era identificado como pertencente ao masculino e assim exercido pelo homem, hoje existe a 

mesma identificação de atributos, todavia, pode ser realizada por ambos os sexos. Esta funcionalidade 

é vista como um dos causadores da desigualdade de gênero, e motivo de discriminação contra as 

mulheres. Conceituando gênero como algo a ser construído a partir das relações culturais e sociais, 

considera-se que a desigualdade de gênero abarca não somente a diferença entre homem e mulher, 

mas ainda tudo que compreende a desigualdade social. 

  

Considerações finais  

Considerando que os autores trabalhados enfatizam a ideia de que a identidade pode ser 

representada pelo nome, pronome “eu”, papel social que este indivíduo desempenha. Assim, os 

diversos papéis realizados no cotidiano, acabam complexificando a identidade. Esses papéis são parte 

de uma história que o sujeito mesmo constrói, contendo múltiplos personagens, porém, uma única 

subjetividade, se constituindo a partir de suas vivências e relações sociais, sendo o protagonista de 

suas escolhas. Desde o ventre da mãe inicia a construção da identidade, ao ser chamado pelo nome, 

ao ser colocada uma música que gosta. Após, ao ser inserido no grupo social família, conhece leis e 

normas, sendo assim preparado para a inserção no grupo social escola e amigos, em que vai 

identificando e absorvendo características para formar a identidade entre os diversos “eus”.  

A partir da identidade sexual e da identidade de gênero é visto que ambas estão em constante 

transformação. Apesar de terem relação, elas se diferenciam não sendo uma única forma de 

identificação. A identidade sexual está ligada a forma de como os indivíduos experenciam seus 

desejos sexuais. Enquanto a identidade de gênero está ligada social e historicamente a identidade do 

sujeito.  

Dessa forma, é possível dizer que a construção da identidade depende da diferenciação com o 

outro, para reconhecer o eu, assim propiciando o reconhecimento de si mesmo. Comparação esta que 



ISSN: 2358-0143 
ANAIS DO V PSICOLOGIA SABERES E PRÁTICAS: Questões de Gênero: reflexões e desafios- FISMA 2017 

 

 
 

permite o eu destacar-se dos outros “eus”. Afirmando a ideia de que a identidade social de um sujeito 

está associada ao conjunto de vinculações de um sistema social que este indivíduo se encontra. 

Palavras-chave: Gênero; Identidade; Relações; Psicologia Social. 
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Sentidos de gênero e saúde: uma análise das políticas públicas educacionais 

brasileiras 

 

SILVA, Ana Carolina Weselovski1 

CAOVILLA, Ariella Luísa2 

DALLA NORA, Heloísa Derkoski3 

CADONÁ, Eliane 4 

  

Introdução/objetivos: O presente trabalho faz parte do Grupo de Pesquisa em Psicologia da URI – Campus 

de Frederico Westphalen, na linha de Políticas Públicas, Saúde e Produção de Subjetividade em Contextos 

Institucionais. Possui uma parceria com o Grupo de Pesquisa em Relações de Gênero do Programa de Pós-

graduação em Psicologia da PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. De caráter 

documental, a pesquisa tem por objetivo problematizar sentidos de gênero e saúde produzidos por documentos 

de domínio público, elaborados pelo Ministério da Educação voltados para a Educação Básica, mais 

especificamente para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. A escolha de tais materiais deve-se ao fato 

de que os anos iniciais da educação formal são um período importante para a formação e consolidação da 

identidade do sujeito, onde estão abertos a conceitos e verdades pautados em uma determinada lógica de sujeito 

que lhes é apresentada, sendo que esta lógica de sujeito é intimamente relacionada ao contexto sociopolítico e 

cultural daquele determinado momento histórico. Problematizar estes sentidos produzidos permite movimentar 

o pensamento crítico e desacomodar noções de sujeito já cristalizadas. Ao compartilhar esta pesquisa com a 

comunidade em geral possibilita-se novas formas de ver e vivenciar a realidade, desconstruindo certos padrões 

e estereótipos presentes no campo em análise. Verdades tidas como absolutas, muitas vezes, acabam por gerar 

práticas discriminatórias e de exclusão. Questionar tais verdades permite por colocar em análise o instituído e 

assim possibilitar processos de singularização. Destaca-se que as bases teórico-metodológicas que incorporam 

esta pesquisa são o Movimento Construcionista, de kenneth Gergen e os Estudos de Gênero, pautados em 

problematizações de Judith Butler e Guacira Louro, dentre outras. Método: A natureza do presente estudo é 

qualitativa e documental. Durante o primeiro ano de vigência deste projeto foi realizada uma revisão da 

literatura, discutindo conceitos de saúde e gênero no âmbito das políticas públicas com base em conceitos pós-

estruturalistas que embasaram a próxima etapa desta pesquisa, como também foi realizada a coleta dos 

materiais para serem analisados. Os materiais coletados estão sendo analisados de acordo com a Análise de 
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Discurso proposta por Mary Jane Spink (1999). Este método de análise se propõe a analisar o discurso presente 

nos materiais coletados sem buscar por algo que por ventura esteja por trás das palavras, pois olha para o que 

está posto, tendo o/a analista a incumbência de lançar um olhar atento para o que se diz, como se diz e para 

quem se diz. Por intermédio dessas bases teórico-metodológicas, compreende-se que a linguagem é produtora 

de práticas sociais. A expressão análise de discurso cunha-se a partir do interesse pela linguagem e pelo poder 

dos discursos emanados de diversas esferas do saber (FISCHER, 2001; SPINK, 1999). Os documentos de 

domínio público são simultaneamente traços da ação social e a própria ação social, sua intersubjetividade, se 

dá por meio da interação com um outro desconhecido, porém significativo e frequentemente coletivo. Assim, 

fazem parte do cotidiano e trazem informações pertinentes para se compreender o momento histórico no qual 

foi elaborado (SPINK, 2013). Resultados e discussão: Iniciaremos nossa discussão pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs). Os PCNs foram criados em 1997 com o propósito de orientar a ação 

pedagógica no sistema educacional brasileiro e socializar pesquisas, estudos, discussões para técnicos e 

professores. As propostas que este documento traz são de natureza flexível e aberta, a fim de respeitar as 

diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas e políticas que atravessam nossa sociedade. Por fim, 

pretende permitir o acesso a um conjunto de conhecimentos relevantes para que a educação possa atuar de 

maneira decisiva na construção da cidadania dos sujeitos abrangidos por tal instituição, almejando a igualdade 

de direitos. Essa igualdade implica necessariamente o acesso à totalidade dos bens públicos, entre os quais o 

conjunto dos conhecimentos socialmente relevantes (BRASIL, 1997). Assim, os PCNs trazem conteúdos 

curriculares obrigatórios que abrangem oito áreas do conhecimento: língua portuguesa, matemática, ciências 

naturais, história, geografia, arte, educação física e língua estrangeira. Como também, trazem os chamados 

Temas Transversais, que consistem na discussão de temas como ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual 

e pluralidade cultural, que se entende que atravessam todas as oito áreas do conhecimento supracitadas. São, 

os Temas Transversais de nosso particular interesse para esta pesquisa, pois trazem questões sociais 

intimamente relacionadas com a forma de vivenciar a realidade e de relacionar-se, como também é ligada a 

noção de sujeito presente no contexto macrossocial em questão. Para fins de nosso estudo discutiremos sobre 

dois temas em específico: Saúde e Orientação Sexual. Com relação ao tema transversal saúde, de certa forma 

este conceito é abordado na educação desde o século XIX, apesar de muitas vezes ser vinculado a um caráter 

dicotômico e biologicista que buscava estabelecer uma relação causal entre o “agente causal” e o “doente” 

(BRASIL, 1997). Atualmente os PCNs questionam a noção de saúde trazida pela OMS de “completo bem-

estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença” considerando como utopia tal condição. Buscam 

ver a saúde de forma dinâmica como algo que se estabelece nas relações individuais e coletivas, não sendo 

possível um ser humano ser considerado totalmente saudável ou doente, ao contrário, vive condições de saúde 

e doença ao longo de sua existência (BRASIL, 1997). Relacionar os conceitos de saúde às diversas áreas da 

educação possibilita reconstruir diferentes definições históricas e sociais que permeiam tal conceito. Como 

também, consiste em permitir uma visão mais abrangente do que é saúde, pois ao relacionar com as várias 

dimensões do aprendizado torna sua compreensão mais vivencial. Os PCNs trazem em relação aos objetivos 
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gerais da educação para a saúde conscientizar os/as alunos/as quanto aos direito à saúde, instrumentalizá-los 

para o uso de medidas práticas com a finalidade de promover, proteger e recuperar a saúde, sensibilizar para a 

busca permanente de compreensão de seus determinantes. Assim espera-se que ao final do ensino fundamental, 

as/os alunas/os sejam capazes de compreender que a saúde é um direito de todos, e que a condição de saúde é 

produzida em meio às relações com o meio físico, econômico e sociocultural (BRASIL, 1997). Outro dos 

Temas Transversais pertinente a este estudo é a orientação sexual. Da mesma forma que a saúde, este também 

é uma assunto que sempre esteve presente de uma forma ou de outra no cenário da educação. Entretanto, de 

acordo com Brasil (1997) a partir da década de 80 discutir questões relacionadas à sexualidade tem ganhado 

outros contornos, onde tal discussão visa auxiliar o/a educando/a a construir uma ponto de autorreferência por 

meio da reflexão, abordando diversos pontos de vista, valores e crenças. Cabe ressaltar aqui que a concepção 

de crianças como seres assexuados e “inocentes” era, e ainda é, muito presente. Contudo, as contribuições 

trazidas pela psicanálise, em especial por Sigmund Freud, propiciaram uma ruptura com esta forma de pensar 

e possibilitaram a emergência de novas formas de ver e vivenciar a sexualidade. Para isto é importante termos 

em mente que a sexualidade a qual a psicanálise se refere não se centra no biológico, submetido a uma 

finalidade, a reprodução. Segundo Costa e Oliveira (2011 apud LEITÃO, 2014, pg. 53) a sexualidade vai além 

dos genitais, transcendendo a considerações meramente biológicas centradas na reprodução e nos instintos, 

constituindo-se como algo estabelecido e presente na cultura e na história do ser humano. Tendo tudo isto em 

vista, ressaltamos que o trabalho em Orientação Sexual constitui-se em formas de contribuir para que as/os 

alunas/os possam desenvolver e exercer sua sexualidade sem pesares e com responsabilidade, de forma que, 

ao final do Ensino Fundamental, os/as alunos/as sejam capazes de respeitar a diversidade de valores, crenças 

e comportamentos relativos à sexualidade e a sua forma de manifestá-la; entender a busca de prazer como um 

direito e inerente a condição humana; conhecer o próprio corpo, valorizar e cuidar da sua saúde, refletir acerca 

de tabus e preconceitos relacionados a sexualidade, evitando, assim, adotar comportamentos discriminatórios; 

reconhecer os estereótipos de masculino e feminino como construídos culturalmente; consigam identificar e 

manifestar seus desejos respeitando os limites e as vontades de outrem; reconhecer o consentimento mútuo 

como necessário para usufruir do prazer em uma relação a dois; proteger-se de relacionamentos abusivos, 

dentre outras coisas (BRASIL, 1997). Com relação às Diretrizes Curriculares Nacionais, foram criadas em 

2013, cumprindo com atribuição federal, exercida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) nos termos da 

Lei de Diretrizes de Bases. Visa orientar o planejamento curricular das escolas e sistemas de ensino, trazendo 

definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos referentes à Educação Básica. Seus 

principais objetivos são: sistematizar os princípios e diretrizes gerais da Educação Básica, contidos na 

Constituição, na LDB e nos demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para 

assegurar a formação básica comum nacional; estimular a reflexão crítica e propositivista que deve subsidiar 

a formulação, execução e avaliação do projeto Político Pedagógico da Escola de Educação Básica e orientar 

os cursos de formação inicial e continuada de profissionais – docentes, técnicos, funcionários – da Educação 

Básica (BRASIL, 2013). Conclusão: Embora nossas análises ainda sejam iniciais, vemos que as Diretrizes 



ISSN: 2358-0143 
ANAIS DO V PSICOLOGIA SABERES E PRÁTICAS: Questões de Gênero: reflexões e desafios- FISMA 2017 

 

 
 

Curriculares Nacionais trazem, em seu discurso, pressupostos em muito relacionados a conceitos pós-

estruturalistas, entretanto não aprofunda em muitas das questões que levanta, como por exemplo, sua noção de 

sujeito, o que entende por cuidado na educação, o que entende por gênero, dentre outras. Cabe assim, ao/a 

leitor/a dar sua interpretação e significação a essas temáticas e, como sabemos, ainda vivemos em uma 

sociedade muito binária e estruturalista, fato este que nos faz pensar em como se dá na prática a adoção de 

ideias pós-estruturalistas em meio a uma forma de perceber a realidade ainda muito estruturalista, moderna e 

positivista. Tendo isto em vista o que foi até então exposto, vemos a necessidade de nós, enquanto 

pesquisadoras, lançarmos mão desses conceitos e aprofundá-los para então compartilhar nossas discussões 

com a comunidade local. A fim de fomentar um movimento instituinte que traga novos olhares a velhas 

questões, de forma a possibilitar outras formas de ver e vivenciar a realidade, na qual os sujeitos em questão 

estão inseridos, que seja menos discriminatória e excludente e abra espaço para a diversidade inerente ao ser 

humano.  
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A política do pão e circo nos relacionamentos amorosos do século XXI 

 

FURLAN, Lucas1 

OLIVEIRA, Jéssica Jaíne Marques de2 

Resumo 

Diante do sofrimento existente nos relacionamentos amorosos do ser humano, o presente trabalho 

aponta de forma sucinta as influências sociais e biológicas que fazem com que estes sejam nocivos. 

Deste modo, através de uma pesquisa bibliográfica, objetiva por meio da reflexão e análise sobre a 

Política do Pão e Circo esclarecer sobre fatores nocivos para um relacionamento amoroso. Sendo 

assim, os resultados mostram que na medida em que uma pessoa não reflete sobre as influências 

exercidas pelo ambiente onde está inserida, fica à mercê do mundo e de suas artimanhas nocivas para 

a construção e estabilidade de um relacionamento saudável. 

Palavras-chave: Inteligência emocional; Relacionamentos amorosos; Reflexão; Ilusões. 

 

Introdução 

Através da análise da Política do Pão e Circo (VEYNE, 2015), apontamentos de filósofos, dados de 

pesquisa sobre relacionamentos amorosos que serão correlacionados e observações de situações 

passadas e contemporâneas do mundo, é perceptível que a política do Pão e Circo de diversas formas 

e contextos diferentes ainda vem sendo exercida. O pão e circo foi uma Política estabelecida por 

Roma para burlar a capacidade da população de enxergar a realidade particular e a real situação do 

governo para evitar conflitos internos entre a população e o império. 

Assim como Roma estabeleceu padrões de vida que inibiam o espírito crítico da população somente 

por interesses políticos, hoje o futebol e o bolsa família podem ser exemplos de pão e circo, pois 

estabelecem zonas de conforto que inibem a reflexão do ser humano sobre enxergar a sua realidade 

particular e a realidade da administração de seu país. 

Diante disso, o problema de pesquisa deste trabalho é direcionado à seguinte questão: é possível 

afirmar que as influências sociais e biológicas que ausentam o espírito crítico do ser humano fazem 

com que os relacionamentos amorosos sejam conturbados e não durem? 
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Frente ao problema, esse trabalho objetiva apontar alguns fatores nocivos que fazem com que os 

relacionamentos amorosos não durem, bem como apresentar explicações sobre o que a ausência da 

inteligência emocional, que proporciona a capacidade de reflexão adequada sobre o fundamento dos 

medos, ansiedades, tristezas e carências, provoca em uma relação amorosa. 

 

Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica exploratória utilizando os 

seguintes descritores para busca de dados: relacionamentos amorosos; idealizações de 

relacionamentos amorosos, ilusões amorosas; frustrações amorosas; filosofia do amor. A busca foi 

realizada nos seguintes sites científicos: SciELO (Scientific Electronic Library Online), Portal de 

Periódicos CAPES/MEC, Google Acadêmico, BVS – Psi (Biblioteca virtual de Psicologia). 

 

Resultados e discussão  

O Pão e Circo nos relacionamentos amorosos: Na medida em que o Império Romano crescia, se 

desenvolvia e se tornava um estado poderoso e rico, Roma, sua capital, virou o centro da maioria dos 

acontecimentos sociais e culturais na época do auge do império. Isso fez com que a cidade se 

expandisse e pessoas viessem das mais diferentes regiões buscando uma melhor qualidade de vida. 

Devido a aglomeração muitas pessoas, não diferente de hoje, as que tinham poucas condições 

financeiras, casas sem saneamento básico, conforto precário, condições totalmente inóspitas, salários 

muito baixos e trabalhos desgastantes, constantemente entravam em conflitos entre si nas periferias 

da cidade e também geravam manifestações revoltosas com enormes dimensões contra a forma que 

o império vigorava (VEYNE, 2015). 

O império romano, vendo que estes problemas estavam começando a prejudicar o estado decidiu 

tomar medidas para amenizar as situações conturbadas. Baseou suas medidas em uma espécie de 

cuidado paliativo distribuindo alimentos, entre eles cereais, e promovendo muitos eventos como as 

batalhas de gladiadores, corridas de cavalo, lutas com animais selvagens, shows com bandas e 

palhaços, tudo para distrair a atenção do povo dos problemas mais sérios. Fazendo isso, o Império 

Romano garantia a calmaria, pois a plebe alimentada e distraída não entraria em conflito e ainda 

aumentaria a influência ou popularidade do imperador entre o povo. Tal medida adotada ficou 

conhecida como a política do pão e circo (VEYNE, 2015). 

Foi observado através de uma comparação metafórica que a política do pão e circo também se 

apresenta e exerce influência no que se refere a causar problemas no processo de estabelecer um 

relacionamento e após ser estabelecido esse relacionamento. Enquanto no Império Romano a 
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distribuição de cereais, batalhas de gladiadores, shows, apresentações com palhaços, lutas com 

animais, serviam como válvula de escape para os problemas maiores, hoje, as válvulas de escape para 

o problema que gira em torno do estabelecimento de uma relação amorosa saudável são os diversos 

estímulos promovidos que incentivam a vivência de coisas que que magnetizam problemas por inibir 

o espírito crítico reflexivo do ser humano, impedindo que ele descubra o que verdadeiramente quer e 

como fazer para chegar onde realmente quer, ou seja, impedem o desenvolvimento da inteligência 

emocional. 

Músicas, uma das formas de manifestação do Pão e Circo: Para uma melhor compreensão, as 

coisas que hoje representam os cuidados paliativos podem ser comparadas metaforicamente com os 

eventos do tempo do Império Romano, por exemplo, enquanto em Roma os cuidados paliativos eram 

a distribuição de alimentos e os jogos promovidos em geral, hoje, as propagandas e anúncios que 

dizem determinadas festas ou aplicativos como sendo o lugar adequado para encontrar alguém para 

construir uma relação funciona da mesma forma, pois o marketing com que estas são desenvolvidas 

alimenta as esperanças de suprir as carências emocionais da população, inclusive a fuga da realidade 

é uma delas, sendo que isso acontece muitas vezes através de drogas, sexo, sentimentos passionais e 

felicidades ilusórias, momentâneas. As músicas que tocam em festas, principalmente grande parte da 

biblioteca do funk e sertanejo universitário, também exercem influências perceptíveis nas pessoas 

que querem encontrar alguém para estabelecer um relacionamento e também naquelas que já 

estabeleceram.  

A grande carga de incentivo a vinganças, exposição a casos de sofrimentos amorosos, tristezas, 

profanação das mulheres, profanação das relações sexuais, e acima de tudo isso a profanação do 

verdadeiro significado do amor que atualmente é confundido constantemente com sentimentos 

passionais egoístas, a paixão, são alguns dos exemplos que exercem influênciano estado emocional 

de quem escuta. Inclusive, os sentimentos passionais egoístas geram expectativas que mais cedo ou 

mais tarde não se realizam, logo, expectativas frustradas produzem enorme carga de desgosto e 

provocam sentimentos de insignificância vital, destroem os fundamentos de se viver 

(SCHOPENHAUER, sem data). Schopenhauer,também diz que a música pode exercer influências 

positivas e negativas nas pessoas, segundo ele: 

 

A música é como um banho para o espírito; purifica de toda a mancha, de tudo que é mesquinho e mau; eleva 

e nos põe em relevo com os maiores pensamentos, fazendo-nos compreender o que valemos, isto é, o quanto 

poderíamos valer (SCHOPENHAUER, sem data. p. 61). 
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Isso também é perceptível ao observar o vasto poder de influência neuropsicológica que a música 

possui no ser humano quando altera seus estados emocionais, afetividade, controle de impulsos, 

motivação, batimentos cardíacos e liberação de hormônios (MUSZKAT, 2012).  

A música é observada como tendo um papel bastante influente na vida das pessoas, podendo 

aproximar gerando atração entre indivíduos, o que melhora a socialização, entretanto, tal coisa 

também pode ser nociva.Viver em tal condições nocivas, acaba magnetizando o pensamento humano 

a achar que a situação deplorável em que vive é algo normal,e que de certa forma ao procurar alguém 

para desenvolver um relacionamento estável, saudável e baseado no amor em ambientes como festas, 

que instigam todas as profanações citadas anteriormente está somente seguindo o fluxo natural das 

coisas. Ao fazer isso, na verdade está sendo enganado pela mídia, sociedade, amigos, iludido pelas 

coisas que através dos desejos, medos, ansiedades, tristezas e carências manipulam, cegam, 

condicionam e depois guiam o pensamento das pessoas, mas como um cego perdido que tenta guiar 

outro cego, ambos perdidos em suas ilusões e influenciando outros a seguirem o mesmo caminho. 

A sociedade tenta condicionar os seres a não sair da ilusão do Pão e Circo: Os seres humanos são 

predispostos a se comportar de determinadas formas e aprender determinadas habilidades que são 

instigadas de acordo com os reforçadores que são fatores que aumentam a probabilidade de 

determinado comportamento acontecer novamente e os punidores que são fatores que reduzem a 

probabilidade de determinado comportamento acontecer novamente (BAUM, 2007).  Todas as 

mulheres são boas mães em potencial, mas também são mães que abandonam ou matam seus filhos 

em potencial, todos os homens são seres altruístas e matadores de aluguel em potencial. Os seres 

humanos nascem com esses potenciais, entretanto, por tais coisas serem possíveis é necessário saber 

as consequências da desenvoltura de determinado potencial. 

Cada ser humano é protagonista de sua vida particular, mas isso não significa que sejam ilhas 

particulares isoladas dos outros seres humanos, pois cada indivíduo com seu mundo particular 

constitui o mundo comum de todos os outros, constitui as relações sociais através das influências que 

exerce, o que torna a raça humana protagonista da vida social, podendo escolher o caminho que deseja 

seguir, em grupo.Observando a situação do estado emocional das pessoas, hoje, é perceptível a 

precariedade devido aos seres não terem claro o potencial que carregam e dessa forma acabam 

utilizando este das mais variadas formas, sem medição, sem cautela, para o mal, pois por mais que 

vivam em constante ausência de paz, frustração e tristeza, não entendem que isso é a consequência 

da utilização errada de seus potenciais. Exemplo disto é o espírito materialista extremo, capitalista e 

egoísta que condicionou e vem condicionando o Homem a produzir mais do que consome, a comprar 
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mais do que precisa, tudo isso devido a uma espécie de manipulação constante que burla a capacidade 

de refletir sobre as escolhas e suas consequências. 

Pesquisas e assimilação da realidade: Através de uma pesquisa com 50 usuários de sites de 

relacionamentos brasileiros que responderam questionários sobre relacionamentos virtuais foi 

constatado que a ilusão de proximidade, intimidade e conhecimento é um fator nocivo da virtualidade 

em consonância com outro ponto, a fuga da realidade, que é instigada quando essa não está significada 

ou não é considerada como boa. Segundo a pesquisa, isso é a grande parte que está por trás da tão 

alardeada dicção na Rede, principalmente nos sites de relacionamentos (COLETA; DELA; 

GUIMARÃES, 2008).É perceptível nesta pesquisa que a falta de inteligência emocional nos seres 

humanos é um problema mestre que desencadeia vários outros problemas, por exemplo, achar que 

algo nocivo é normal devido a muitas pessoas fazerem tal coisa.  

Existem várias formas de se estabelecer um relacionamento amoroso nocivo, entretanto, através da 

reflexão que pode e deve ser utilizada em todas as áreas da vida para que se evite cair nas ilusões 

deste mundo imaturo emocionalmente é possível desenvolver um relacionamento saudável, 

então,assim como um sonho no momento em que acontece parece real, ao despertar se percebe que 

não passou de uma ilusão. Nem tudo o que o ser humano acha que sabe, sabe realmente, pois muitas 

vezes é baseado em alicerces ilusórios. Tal sabedoria, segundo a filosofia, encontra-se na arte de 

voltar para dentro de si e refletir, feito isso, se acorda para realidade e se encontra a paz emocional 

em meio ao caos mundano.Assim como o Império romano durou muito tempo, as influências 

exercidas pelas festas, sites de relacionamentos que ditam locais adequados para se estabelecer 

relacionamentos amorosos estão cada vez mais ganhando espaço no mercado e nas relações como 

mostra Coleta, Dela e Guimarães (2008), na pesquisa citada anteriormente.  

Diante disso, pode ser levantado a seguinte questão, por que algo prejudicial adquire tanta força? A 

resposta para isso está na maneira em que a política de divulgação ou manipulação é empregada. Por 

exemplo, na medida em que uma pessoa quer encontrar um cônjuge muito desejado e vem alguém ou 

alguma ferramenta e divulga que determinada festa é o lugar adequado para isso, essa pessoa 

provavelmente vai ser magnetizada para determinado lugar onde ocorre essa festa. Entretanto, a única 

base que ela tem de que a festa é o lugar adequado para arrumar um relacionamento saudável foi 

através de palavras de outros seres humanos (amigos, mídia, redes sociais), ou seja, fontes plausíveis 

de erro ou engano. Em relação a isso, Locke, defende que através das ações ou comportamentos dos 

homens é possível interpretar os seus pensamentos (LOCKE, 1690), ou seja, de acordo com um 

comportamento ansioso, carente, medroso, triste ou comportamentos que mostram a necessidade ou 
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desejo de algo, é possível interpretar os pensamentos de alguém e usar isso para qualquer fim, é 

necessário estar atento, visto que a finalidade pode ser tanto benéfica quanto maléfica. 

 

Considerações finais 

As visões citadas de John Locke (1960) e Schopenhauer (sem data) junto com as reflexões levantadas 

por este estudo podem ser bastante desconfortantes para muitas pessoas, entretanto, falam sobre uma 

verdade, verdade que trata sobre o ser humano viver condicionado, viver constantemente manipulado, 

grande parte das vezes sem perceber, e, quando percebe, buscar sair de tal situação é algo arriscado 

devido a probabilidade alta de ser visto como “fora do normal ou diferente” pela família, amigos, 

grupo social, governo, no relacionamento amoroso, trabalho, por todos os ambientes que operam de 

forma egoísta manipulando pessoas através de seus desejos e necessidades.  

Por esse motivo a reflexão é algo que não pode ser negligenciado se o objetivo for desenvolver um 

relacionamento amoroso saudável e capaz de identificar e destruir qualquer política do Pão e Circo 

alternativa que resolva se instaurar e prejudicar a paz da relação. O grande problema ou o Pão e Circo 

na questão de encontrar alguém para desenvolver uma relação amorosa está em criar uma associação 

falsa de um ambiente, situação ou pessoa nociva como sendo o fator ideal para o estabelecimento de 

um relacionamento saudável devido a influências negativas de vários fatores ambientais como 

principalmente e infelizmente as amizades. 

Ao analisar o ambiente onde constantemente seres humanos procuram companheiros para estabelecer 

um relacionamento, como determinados tipos de festas, redes sociais como o Tinder, Happn, grupos 

do Facebook, entre outros, é perceptível que estão entrando muitas vezes em um “mato sem cachorro” 

devido não analisarem os fundamentos da própria vontade  ou interesse, que pode ser motivado por 

egoísmo, e deixar que essa falta de maturidade emocional e os desejos físicos falem mais alto, 

achando que estão fazendo o certo enquanto fazem o errado, caem em ilusões.  

Respondendo o problema de pesquisa, foi entendido que ao evitar a reflexão se negligencia algo que 

parece simples, mas que a consequência produz uma enorme modificação na forma de ver a vida, os 

outros e a própria subjetividade particular, o ser humano, ao evitar refletir sobre as coisas que chegam 

até ele, seus medos, desejos, ansiedades e carências, fica suscetível a ilusões e por consequência a 

frustrações. 
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Os ídolos de Francis Bacon nos relacionamentos amorosos do século XXI 
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Resumo 

Diante da atual situação conturbada dos relacionamentos amorosos do ser humano o presente trabalho 

aponta as características humanas que fazem com que estes não sejam saudáveis. Deste modo, através 

de uma pesquisa bibliográfica exploratória com foco na Teoria dos Ídolos de Francis Bacon, tem 

como objetivo promover um maior campo de reflexão sobre a causa dos problemas que corrompem 

as relações amorosas do ser humano. Assim os resultados mostram que quanto menos se sabe da 

origem e fundamento dos problemas, mais complicado se tornam as relações e se faz necessário a 

reflexão sobre estes para encontrar suas causas, compreendê-las e destruí-las. 
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Introdução  

Todo ser humano fica à mercê das consequências das suas atitudes, físico e emocionalmente. Na 

medida em que um homem ou mulher entrar em um relacionamento amoroso não sabendo os 

processos que este pode desenvolver e não conhecendo a si mesmo, desencadeará ilusões e 

posteriormente frustrações.  

Francis Bacon (1973) diz que o conhecimento é poder, logo, quando se conhece um objeto, de certa 

forma se adquire poder sobre este objeto conhecido e este objeto quando não conhecido, de certa 

forma, têm poder sobre quem não o conhece. Nos relacionamentos amorosos o princípio é o mesmo, 

quando é perceptível a carência de inteligência emocional e racional em um casal isto faz com que 

cada vez mais surjam frustrações emocionais, depressão e até mesmo os casos de suicídio devido à 

chegada a um nível extremo de frustração. Diante do exposto, se formula a problemática sobre ser 

realmente possível através do conhecimento dos mecanismos que fazem com que os relacionamentos 

sejam nocivos, compreendê-los e destruí-los. 

O trabalho tem como objetivo discutir a importância da reflexão sobre os fundamentos dos desejos, 

medos, ansiedades, tristezas, assim como orientar as pessoas sobre os fatores que são prejudiciais 

para um relacionamento amoroso e propiciar um campo adequado para que se possa desenvolver um 

relacionamento saudável. 

Método 

O trabalho foi delineado através de uma pesquisa bibliográfica (GIL, 2002), a qual utilizou os 

seguintes descritores para a coleta dos dados: Teoria dos Ídolos, ilusões amorosas, frustrações 

amorosas, sofrimento amoroso, nos sites de busca científica: SciELO (ScientificElectronic Library 

Online), Portal de Periódicos CAPES/MEC, Google Acadêmico, BVS – Psi (Biblioteca virtual de 

Psicologia). Também utilizou como delineamento fundamental a Teoria dos Ídolos do filósofo, 

político e ensaísta inglês Francis Bacon encontrada em seu livro “NovumOrganum” de 1973. 

 

Resultados e discussão 

“Conhecimento é poder” (BACON, 1973): Na medida que se conhece algo, de certa forma se adquire 

poder sobre tal coisa. Isso é perceptível ao se analisar uma relação em que somente um é o indivíduo 

apaixonado e o outro é o indivíduo apaixonante. O apaixonante se quiser pode exercer controle sobre 

o iludido indivíduo apaixonado. É bastante difícil, mas, se o indivíduo apaixonado reconhecer os 

mecanismos ilusórios que entorpecem sua alma e o deixam apaixonado sofrendo nas mãos de outra 

pessoa e entender esses mecanismos, automaticamente liberta-se dessa prisão emocional da paixão 

(BACON, 1973). 
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Nietzsche, em suas obras, tratou desse assunto em relação à sentimentos passionais entorpecer o 

pensamento crítico do homem e ser necessário refletir para se encontrar verdades, ressaltando que 

“saiam à luz todos os segredos do vosso íntimo, e quando os virdes expostos ao sol, rasgados e 

despedaçados, então ficará a vossa mentira também separada da vossa verdade” (NIETZSCHE, 1883 

p. 80). O que Francis Bacon trata em relação ao conhecimento ser poder é sobre a natureza, ele quis 

dizer que através do conhecimento conseguimos exercer poder sobre a natureza, influenciá-la e 

manipulá-la de acordo com nosso interesse. A agronomia é um exemplo de poder adquirido através 

do conhecimento sobre técnicas de enriquecimento do solo, irrigação, etc. que nos permite utilizar de 

maneira potencializada o que a natureza nos dispõe, do mesmo modo, os seres humanos por fazerem 

parte da natureza também se encaixam na questão de que quanto mais se conhece sobre as coisas 

nocivas para os relacionamentos se pode adquirir poder sobre e destruí-las. 

Os ídolos podem ser entendidos como ilusões ou distorções que bloqueiam a mente humana, 

impedindo o verdadeiro conhecimento, dificultando o pensamento reflexivo acerca da verdade. Bacon 

em sua obra “NovumOrganum” de 1973, apresenta 4 tipos de Ídolos, ídolos da tribo, ídolos da 

caverna, ídolos do foro e ídolos do teatro que podem ser destruídos através da reflexão. 

Ídolos da Tribo: Segundo Bacon (1973), os ídolos da tribo resultam da própria natureza humana que 

possui limites na questão de conhecer o real quando utiliza somente sentidos para dar significado às 

coisas. Ao achar que é somente através das sensações que se encontra as verdades absolutas, que se 

conhece a totalidade do viver e por esse motivo acreditar que não é necessário refletir, procurar 

verdades através da reflexão sobre os sentidos e aumentar a inteligência emocional, o ser humano, 

acaba se auto iludindo.  

Ainda segundo Bacon (1973), a inteligência intelectual do homem é como um espelho, reflete de 

formas diferentes as imagens das coisas, e dessa forma, muitas vezes distorce e corrompe a realidade. 

Quando isto ocorre, há uma desestabilização mental que ocorre na medida em que o intelecto sofre 

influência da nossa vontade e afetos como paixões, desejos voltados a objetivos egoístas que 

magnetizam problemas de forma a confundir a real natureza das coisas com aquilo que idealizamos 

ou projetamos delas. Para um melhor entendimento pode-se observar que quando é feito a idealização 

de uma pessoa com determinadas características físicas e com determinados comportamentos como 

fator de escolha para um relacionamento pode estar sendo desenvolvido desejos relacionados aos 

ídolos da tribo. Quando uma pessoa idealizada é encontrada o que pode acontecer é um 

“apaixonamento” repentino por características físicas que irão mudar e por comportamentos 

possivelmente falsos que podem estar sendo praticados por tal pessoa idealizada somente por 

objetivos egoístas com diversos tipos de interesses, por exemplo, sexo, testar a capacidade de 
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sedução, interesse financeiro, necessidades de aprovação social, comportamentos que não refletem 

verdadeiramente as intenções que possuem.  

É importante sim ter um filtro ou uma espécie de “checklist” com as características da pessoa com 

quem se deseja desenvolver um relacionamento, entretanto, neste caso, quando esse filtro de 

características passa a ser uma idealização voltada a desejos egoístas desenvolve-se um ídolo da tribo 

que entorpece ou apaixona no primeiro momento e depois frustra o portador de tal lista de idealizações 

quando este descobre as verdadeiras intenções da outra pessoa, tudo isso devido à falta de profunda 

reflexão acerca dos próprios desejos. Desejos podem ser criados, modulados, destruídos e 

potencializados de acordo com a capacidade humana de refletir sobre eles (NIETZSCHE, 1883). A 

paixão é um desejo, logo, a paixão pode ser destruída quando se conhece suas causas 

desencadeadoras, como por exemplo as carências afetivas, e suas consequências desastrosas como os 

suicídios, homicídios e diversos tipos de vinganças que ocorrem após acontecerem as frustrações a 

respeito das idealizações não correspondidas.  

Atualmente é perceptível que o desejo de amar ou o amor altruísta que magnetiza a paz emocional 

está sendo banalizado, confundido com desejos passionais egoístas que magnetizam problemas. A 

busca por relacionamentos sublimes ou estruturados no amor de maneira rápida e ansiosa, sem 

reflexão, sem desenvolvimento emocional e autoconhecimento é algo que só distancia o ser humano 

deste seu objetivo, pois tende a envolver fatores egoístas que desenvolvem ídolos da tribo, inclusive, 

Mario Sergio Cortela, filósofo contemporâneo, chama a geração atual de “geração miojo”, “geração 

do sexo miojo, estudo miojo, faculdade miojo”, por viver em constante superficialidade e 

instantaneidade. 

Ídolos da Caverna: Enquanto os ídolos da tribo são ilusões particulares da espécie humana, os ídolos 

da caverna, segundo Bacon (1973), são ilusões particulares de cada indivíduo enquanto ser humano 

de acordo com suas construções psicológicas como gostos ou desejos particulares formados de acordo 

com à educação que a família proporcionou, amizades, leitura de livros, podem ser comparados com 

construções arquetípicas1, respeito por determinadas ideologias de autores consagrados, etc. Para 

contextualizar com a atualidade foi observado como exemplo de ídolos da caverna as ideologias 

particulares que se formam constantemente e muitas vezes voltadas à desejos novamente egoístas e 

não altruístas. Estes desejos formam bolhas, muros ou prisões que provocam uma estratificação social 

do homem, pois entorpecem o espirito social e, assim como a paixão, também entorpecem o espírito 

                                                           
1Segundo Jung (1919), arquétipos são construções primordiais originadas de acordo com a progressiva repetição de 
comportamentos morais, costumes, idealismos e dogmas durante várias gerações. 
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reflexivo, o que acaba novamente desencadeando ilusões por não deixar o homem refletir sobre suas 

ideias muitas vezes prejudiciais e enganosas.  

No contexto dos relacionamentos amorosos do ser humano os ídolos da caverna podem ser percebidos 

quando em uma discussão sobre a relação o homem ou a mulher, baseados nas suas ideologias não 

refletem sobre a veracidade de suas suposições e sobre as suposições do outro, o que acaba 

desencadeando problemas cada vez maiores. Casais aparentemente saudáveis possuem uma 

capacidade de reflexão maior, pois neste caso a questão chave para destruir os próprios ídolos da 

caverna não é sobre aceitar outra pessoa do jeito que ela é, ou essa pessoa aceitar alguém com seu 

determinado jeito, é sobre refletir sobre o próprio jeito de conduzir ou vivenciar a relação, mantendo 

determinadas atitudes, construindo novas, destruindo outras e através disto instigar e instaurar uma 

transparência no relacionamento e devido ao autoconhecimento não iludir e não deixar ser iludido, 

algo que só é desenvolvido após reflexão (BACON, 1973). 

Ídolos do Foro: Ao se observar o desenvolvimento ontogênico da espécie humana se percebe que em 

determinado momento a necessidade de comunicação entre a espécie foi tornando-se cada vez mais 

necessária, primariamente começou com gritos, gemidos, símbolos, gestos e posteriormente, 

principalmente após a descoberta do fogo, desenvolveu-se a área de Broca, responsável pela fala, pois 

reuniam-se em grupos para se aquecer, caçar, etc. E diante disto, era necessária uma comunicação 

mais eficiente (TORTORA, 2000). Segundo Bacon (1973), os ídolos do Foro dizem respeito a 

capacidade humana de projetar e interpretar de maneira errada as palavras, os símbolos ou a 

comunicação. Essas palavras, impostas de maneira equivocada e inepta corrompem o intelecto e o 

perturba. Assim Bacon dizia que “Os homens são, assim, arrastados a inúmeras e inúteis controvérsias 

e fantasias” (BACON, 1973 p. 28), nos levando a reforçar a importância da reflexão sobre o que se 

escuta e também sobre o que se fala. 

Contextualizando com os relacionamentos amorosos do Homem, os ídolos do foro são encontrados 

em uma simples conversa aconchegante que de repente se transforma em uma discussão infernal. Isso 

acontece por motivos de má interpretação de palavras ouvidas e também proferidas, fazendo com que 

um gatilho dispare uma onda de ideias e interpretações equivocas que produzem caos emocional e 

instauram problemas. As chamadas “brigas por nada” são motivadas por imaturidade emocional e 

racional devido aos ídolos do Foro. Inclusive, os atendimentos terapêuticos de casais contemporâneos 

servem para auxiliar nas crises de comunicação, pois é sabido que problemas conjugais importantes 

são gerados pela carência de um de diálogo saudável. 

Ídolos do Teatro: Segundo Bacon (1973), os ídolos do Teatro são ilusões que minam o espírito dos 

homens por meio de diversas doutrinas filosóficas, seitas, sistemas fechados, religiões que são criadas 
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figurando um mundo fictício e teatral, inibindo o raciocínio do homem sobre a realidade. Isso pode 

ser visto atualmente neste mundo de ilusões onde constantemente a religião, política, e principalmente 

a mídia dita normas a serem seguidas e quem se atreve ir contra é taxado como herege, marginal, 

louco, inapto a viver em sociedade. Em consonância com isso, foi observado que os primeiros 

hospitais psiquiátricos foram desenvolvidos a partir da ideologia da massificação, de igualizar os 

seres humanos, ou seja, com intuito de suprimir as diferenças. Nestes hospitais eram internados 

indivíduos que não se enquadravam nos comportamentos aceitáveis no governo da época, sob a 

“bondosa” desculpa do Estado sobre estar protegendo e ajudando eles a se reestabelecer, entretanto, 

o verdadeiro intuito era silenciar, livrar-se do suposto incômodo, cegar a visibilidade que este ser 

“diferente” estava trazendo (PASSOS, 2007). Estes sistemas que ditam modelos a serem seguidos 

sem explicar suas causas e motivos estão longe de construir verdades e se manter adepto a eles sem 

questionar suas obras e feitos é ficar distante da verdade, pois assim se desenvolve ídolos do teatro. 

Bacon os chama de ídolos do teatro porque acredita que são para serem apresentados em teatros, 

palcos e não na vida real. Novelas, filmes, músicas, redes sociais que ditam modelos de vida, 

comportamentos e relacionamentos a serem seguidos, todos estes constituem ídolos do teatro se não 

desenvolvido um método de não se manter preso a eles. Este método, segundo Bacon, é a reflexão, 

ou seja, questionamentos sobre os medos, tristezas, carências, desejos, paixões e várias outras coisas 

que de certa forma possuem poder sobre o ser humano (BACON, 1973). 

 

Considerações finais 

Na medida em que influências instauram pensamentos e comportamentos que burlam a capacidade 

de pensar, ponderar, cogitar e reflexionar, o ser humano torna-se suscetível a viver ilusões e não 

encontrar significados satisfatórios que produzem compreensão sobre o porquê de se estar vivendo 

um relacionamento. Diante disto, esse estudo consente que é necessário estar atento contra qualquer 

tipo de Ídolos, ou seja, ilusões que chegam de diversas formas através de influências do ambiente e 

também dos próprios pensamentos, dessa forma, poderá ser desenvolvido um melhor estado 

emocional que propiciará uma melhor qualidade de vida, pois do mesmo modo que através da 

reflexão correta são encontradas verdades,também se consegue significar o porquê de estar se 

relacionando com alguém. 

O estudo constatou que na medida em que se conhece realmente algo, acontece a desmistificação das 

ilusões, o que faz com que se viva com significado, com propósitos realmente claros e não propósitos 

obscuros, que se desenvolva um relacionamento transparente, baseado na cumplicidade, no 
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companheirismo, na divisão e esclarecimento de emoções, de medos, tristezas, sonhos, angustias, 

para que dessa forma seja formado um território fértil para o entendimento real do amor. 

 

Referências 

BACON, Francis. NovumOrganum. Verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza. 

São Paulo: Abril Cultural, 1973. 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa– 4. Ed. – São Paulo: Atlas, 2002. 

 

JUNG, C. G. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Tradução: Maria Luíza Appy, Dora Mariana 

R. Ferreira da Silva. Perrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 

 

NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra. 1883. 

 

PASSOS, E. Ética e Psicologia: teoria e prática. 1. Ed. São Paulo: Vetor, 2007. 

 

TORTORA, G. J. Corpo Humano: Fundamentos da Anatomia e Fisiologia. 4ª ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2000. 

 

 

 

 

Gênero e Saúde no ano de 1990: uma análise da Mídia Impressa 

DALLA NORA, Heloísa Derkoski1 

CAOVILLA, Ariella Luisa2 

WESELOVSKI, Ana Carolina3 

CADONÁ, Eliane4 

 

Introdução/objetivo: Neste trabalho, pretendemos abordar as discussões iniciais desenvolvidas na 

pesquisa, cujo projeto intitula-se “Sentidos de Gênero e Saúde no Cenário de Publicação das Leis nº 

8.080 e nº 8.142: Uma Análise da Sessão Saúde do Zero Hora”. O intuito dessa pesquisa é analisar 

se os sentidos de gênero e saúde - veiculados no ano de 1990, nessas fontes - correspondem aos 

previstos nas Leis Orgânicas da Saúde neste ano publicadas, e compreender quais as produções de 
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sujeito e de mundo se apresentam nesses meios. Até o presente momento, realizamos uma revisão da 

literatura, com apropriação do tema de pesquisa e das ferramentas teórico/metodológicas que 

nortearão a análise do material, que já foi iniciada, resultando em algumas discussões e conclusões 

prévias. As perspectivas que norteiam nossa pesquisa são as do movimento construcionista 

(GERGEN, 2009) e das Teorias de Gênero de abordagem Pós-Estruturalista inspiradas em autoras 

como Judith Butler (SALIH, 2012), sendo que o entendimento dessas teorias tem grande importância, 

já que os sentidos veiculados na mídia sobre gênero e saúde serão problematizados a partir delas. 

Método:Para a análise do material, usaremos uma ferramenta metodológica que vem ao encontro 

dessas perspectivas, a Análise de Discurso (SPINK, 2013).Assim, nessa produção, discutiremos os 

processos de subjetivação relacionados à saúde e gênero, por intermédio dos aportes teóricos acima 

expostos, entendendo esses dois conceitos como construções sociais, resultado de relações 

interpessoais e investimentos discursivos. Dentro deles, problematizaremos como o discurso 

científico pode (des)legitimar determinados modos de viver, e como todo esse processo se articula 

com a mídia. Além disso, procuramos entender onde a psicologia se insere nesse contexto e quais são 

suas ferramentas para problematizar a referida realidade. Foram realizadas leituras, fichamentos e 

discussões das perspectivas que norteiam a pesquisa, e introduzidos os fundamentos das ferramentas 

metodológicas que são utilizadas para a análise dos jornais. Essa produção é, também, resultado de 

discussões realizadas com o grupo de pesquisa em psicologia, na linha de Políticas Públicas, Saúde e 

Produção de Subjetividade em Contextos Institucionais, que está vinculado com o grupo de pesquisa 

Relações de Gênero da Pontifícia Universidade Católica (PUC-RS), com o objetivo principal de 

estudar conceitos de gênero e saúde e seus atravessamentos em diferentes contextos, dando ênfase à 

análise de materiais de domínio público. As leituras foram selecionadas para discussão, em meio a 

grupos de estudo, priorizando a apropriação das ferramentas teórico-metodológicas que auxiliam o 

desenvolvimento da pesquisa. Dessa forma, consideramos também a contribuição das discussões 

desenvolvidas pela Análise Institucional (BAREMBLITT, 2002) para o desenvolvimento desse 

trabalho, já que fazemos uso da análise de implicação para compreender a inter-relação entre 

pesquisa, pesquisadoras e o campo em análise. Ter um momento para a troca de conhecimentos 

estudados e dos sentimentos despertados por esses se torna importante, na medida em que admitimos 

que estamos diretamente implicados com o objeto de estudo. Resultados e discussão: Tentando 

entender os processos pelos quais as pessoas dão conta do mundo em que vivem, o Contrucionismo 

Social surge como uma crítica a todas as noções de sujeito e ciência que estão postas como verdades 

universais (GERGEN, 2009). Segundo Iñiguez (2002), a modernidade, junto com o desenvolvimento 

da tecnologia, acarretou em uma mudança na forma de pensar e existir no mundo, e, ao encontro da 
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teoria positivista, a ciência foi colada a uma ideia de razão. Nesse contexto, o discurso científico 

começa a produzir verdades e modos “certos” de descrever os sujeitos, e a ciência começa a se 

preocupar em descrever os objetos de pesquisa “fielmente” como estão no mundo. Ao longo de sua 

recente história, boa parte das ciências passam, em um primeiro momento, a ver os sujeitos como 

universais, ou seja, como se existisse um único modo de ser, uma única verdade, que é “válida” aqui, 

e em qualquer outro lugar do mundo. Essa lógica positivista, colada à cosmovisão do liberalismo, 

favoreceu para que se desse uma ênfase exagerada no sujeito, e em seu poder de mudar o próprio 

futuro e condição social, se este trabalhar e se esforçar o suficiente para isso (IÑIGUEZ, 2002). 

Discursos que universalizam o sujeito sempre acabam por oprimir grupos que não se encaixam nos 

rigorosos padrões estabelecidos de ser e sentir. Por isso, nosso entendimento de sujeito não é esse 

dado pela ciência positivista, pois acreditamos que o mesmo seja o resultado de um empreendimento 

relacional entre as pessoas, ou seja, o sujeito é uma construção social em determinado contexto 

histórico (GERGEN, 2009). Desse modo, destacamos a importância de questionar as verdades dadas 

e entender o conhecimento sempre inseparável da ação social (IÑIGUEZ, 2002). Assim, a análise de 

contextos passados se torna uma grande ferramenta para entender as produções de sentido que se dão 

no cotidiano. A psicologia, muitas vezes ligada à objetividade e à neutralidade, deve ser 

compreendida como campo do conhecimento que também produz subjetividade, lembrando que 

contribuiu para legitimar modos de viver “corretos” quando usa o discurso científico para padronizar 

pessoas e comportamentos, separando, por exemplo, os aptos dos não aptos.Nossa crítica à teoria 

positivista-empirista é que aquilo que descrevemos através da observação e da experiência não 

determina a fidedignidade dos fatos e, consequentemente, da ciência. Entendemos que “os termos 

com os quais entendemos o mundo são artefatos sociais, produtos historicamente situados de 

intercâmbios entre as pessoas” (GERGEN, 2009, pg. 303) e, por isso, a descrição exata e impessoal 

dos objetos de pesquisa já se torna inviável. A partir da análise de implicação, entendemos que não 

existe modo certo ou errado de narrar os fatos, existe sim diferentes narrativas carregadas de histórias 

e percepções de quem fez tal descrição. Assim também entendemos as diferentes teorias que 

procuram compreender os sujeitos, admitindo que não existe uma que seja mais correta do que as 

outras. Quando falamos sobre humanos, faz-se necessário esclarecer que verdades absolutas a 

respeito de tudo que os envolvem precisam ser problematizadas e colocadas em análise. Concordando 

com as ideias construcionistas, fazemos uso dos Estudos de Gênero (BUTLER apud SALIH, 2012) 

para analisar as práticas discursivas relacionadas a esse assunto. Para Butler (apud SALIH, 2012), a 

ideia de gênero é construída em um movimento dialético entre discursos e instituições. A autora se 

distancia da concepção científica biologicista de que gênero está ligado ao sexo biológico e afirma 
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que ser mulher ou ser homem não é algo que somos, e sim algo que fazemos, ou seja, somos marcados 

pela performatividade. Entretanto, não podemos confundir a ideia de performatividade que Butler 

defende, com a de performance. Essa segunda nos põe a pensar em um ator por trás do ato, como se 

escolhêssemos quais identidades de gênero vamos incorporar. A autora defende, através do conceito 

de performatividade, que, do modo como nos constituímos enquanto sociedade, as categorias de 

gênero já nos são apresentadas desde o nascimento, e isso nos impossibilita de criarmos novas 

categorias, conforme nossa vontade. Ou seja, somos limitados a nos identificar com o que a sociedade 

nos apresenta como possibilidade (BUTLER apud SALIH, 2012). Lembramos que esse processo 

acontece dentro de relações de poder, que segundo Foucault (apud LOURO, 2003) não acontecem de 

forma linear. O poder, para o autor, não é algo que uma pessoa possui e outras não. É exercido pelas 

pessoas em meio às relações e, por isso, ele também é expressado através da resistência. Ele também 

pode incitar a movimentação do pensamento e de práticas cristalizadas. Nesse sentido, Butler traz o 

conceito de subversão, ou seja, modos de vivenciar o gênero que escapam da normatividade, que 

podem ser encarados como um movimento de resistência. Butler, influenciada por Hegel, Freud, 

Foucault e muitos/as outros/as autores/as, propõe uma desconstrução das categorias “feminino”, 

“masculino”, “gay”, “lésbica”, entre outros, por considerar que essas são identidades sexuadas e 

generificadas, ou seja, elas são efeitos de uma série de investimentos de instituições/práticas 

discursivas. Desse modo, a autora vai ao encontro da teoria Construcionista, ao procurar compreender 

como o gênero surge e também é construído na/pela linguagem (BUTLER apud SALIH, 2012). A 

mesma autora também faz uma crítica a discursos que universalizam e dicotomizam os sujeitos como 

“mulher” ou “homem”, “heterossexual” ou “homossexual”, afirmando que essas “verdades” são 

veículos que oprimem os grupos que não se encaixam em tais padrões. Louro (2003) destaca que as 

diferenças sexuais e físicas existem sim, porém não são elas que irão determinar o que é feminino e 

o que é masculino. Esse processo acontecerá através de como representamos e valorizamos essas 

diferenças, o que pensamos e o que fazemos com elas. Através de uma análise sobre a história dos 

estudos feministas, ela conclui que o termo “gênero” veio para acentuar o caráter social de leituras 

sobre as diferenças baseadas no sexo. Outra consequência da instalação do sistema capitalista, que 

teve forte influência na construção histórica e relacional dos conceitos aqui estudados, é que o corpo 

começou a ser investido como força de produção, sendo olhado pela ótica biomédica, transformando 

a saúde no oposto de doença. Dessa forma, a ciência e as outras áreas da saúde começaram a se 

preocupar apenas com a cura, fazendo com que as patologias que não eram passíveis disso, fossem 

tratadas de uma maneira específica: a exclusão. Um exemplo disso são as construções de manicômios 

para asilar pacientes psiquiátricos.Esses regimes de verdade formaram um terreno propício para a 
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desigualdade social. O campo das políticas públicas vem com o intuito de tentar amenizar e equilibrar 

as injustiças cometidas por esses fatores. Entendemos a Saúde como uma instituição, um conjunto de 

normas, construídas social, histórica e relacionalmente, que regula nossos comportamentos, podendo 

estar materializada em leis e sofrer transformações durante o tempo (BAREMBLITT, 2002). O 

Sistema Único de Saúde (SUS), implantado em 1990 através das Leis nº 8.080 e nº 8.142, é 

caracterizado por uma mudança na Lei de como o processo de saúde e doença deve ser encarado. No 

entanto, devemos nos perguntar se essa mudança a nível legislativo foi seguida pela mudança da 

concepção da população e dos profissionais da saúde. O SUS prioriza a participação social, no sentido 

de que os/as usuários/as têm o direito de serem ativos no modo como esse sistema é estruturado, 

inclusive através dos conselhos de saúde. Outras características das Leis Orgânicas da Saúde é a 

humanização dos atendimentos e a promoção de autonomia, que faz com que os/as usuários/as sejam 

protagonistas de seus processos de saúde, sendo dever dos profissionais lhes oferecer todos os 

recursos disponíveis para que possam decidir sobre suas próprias vidas. Se, como já dissemos 

anteriormente, a produção do sujeito acontece na relação, assim também acontece a produção de 

saúde. Ela se dá através de vínculos e de relações de poder que acontecem incessantemente. Desse 

modo, destacamos a importância da mídia no acesso da população à informação e, consequentemente, 

na produção de saúde e autonomia, e em como essas irão ser exercidas. A mídia é um dos mais 

poderosos meios de produção de subjetividade que atravessa o cotidiano das pessoas.Entendemos 

que, principalmente na década de 1990,uma das maneiras mais fáceis e baratas que as pessoas 

possuíam para se informar sobre o que acontecia no mundo era através da mídia impressa, o jornal. 

Desse modo, a análise desses documentos se configura como uma ferramenta importante para se 

conhecer esse tempo histórico, já que ela é fator importante na produção de subjetividade 

moderna.Pela facilidade ao acesso, podemos dizer que conhecemos o mundo, também, através da 

mídia, de jornais, novelas e outros programas, que são meios de veiculação de discursos. Assim, 

nosso projeto de pesquisa se propõe a analisar a sessão saúde do jornal Zero Hora (ZH), maior jornal 

e, consequentemente, formador de opinião do Rio Grande do Sul, fundado em 1964. O ZH é editado 

em Porto Alegre e controlado pelo Grupo RBS de comunicação, afiliada da Rede Globo. O ano de 

1990 foi escolhido justamente por ser o ano de publicação das Leis Orgânicas da Saúde, onde 

aconteceram grandes mudanças legislativas não só na área da saúde, já que o país passa por um 

processo de democratização, tendo seu primeiro presidente eleito por voto popular após um longo 

tempo de ditadura, e uma nova Constituição Federal (1988) em vigência há apenas dois anos.O 

Movimento da Reforma Sanitária, que teve participação de profissionais e acadêmicos/as da área da 

saúde, era contra o então desenvolvido modelo de saúde, centralizado e curativista, que surge nos 
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anos 80. A nova Constituição Federal, também dessa década, coloca a saúde como direito de todos e 

dever do Estado, e mostra-se como importante ferramenta para que aconteça a regulamentação do 

SUS. Apesar disso, esse ano também é marcado pela consolidação de várias políticas neoliberais de 

Estado. Privatizações de empresas estatais e demissões em massa também são acontecimentos que 

figuram o ano de 1990, caracterizando-o por contradições. Desse modo, o objetivo da pesquisa é 

entender como a mídia deu conta de tais mudanças e as veiculou, quais foram os sentidos de saúde e 

de gênero que aparecem nesses documentos e se eles vão ao encontro do que foi regulamentado 

através das Leis Orgânicas da Saúde. Como o projeto de pesquisa ainda se encontra em fase inicial, 

apenas algumas discussões puderam ser feitas em cima do material analisado, sendo que, dessa forma, 

os resultados são parciais. Analisando parte do corpus da pesquisa, conseguimos ver que o conceito 

de saúde veiculado pelo jornal ainda é semelhante ao discurso biomédico. As colunas relacionadas a 

esse assunto são voltadas para uma lógica prescritiva, onde o/a especialista diz o que é correto e o 

que é errado. Apesar do assunto “gênero” não ser abordado de forma direta, podemos problematizar 

em cima do fato da figura da mãe ainda ser colada ao cuidado. A ela é destinado o cuidado com a 

saúde do bebê. Pudemos ver também que existe um culto ao corpo perfeito da mulher e que muita 

publicidade é feita em cima disso, estimulando mulheres a comprarem produtos para alcançarem o 

padrão de beleza. Conclusão: Desejamos, através dessa produção, mostrar como as relações de 

poder/saber, que (re)produzem conceitos de saúde e gênero, são passíveis de mudanças. Também 

gostaríamos de reafirmar que a pesquisa também pode ser uma ferramenta de transformação, que, nos 

levando a entender como acontecem esses processos, também nos proporciona pensar em outros 

modos de cuidado.Concluímos esse trabalho evidenciando a importância do estudo do contexto onde 

surgiram determinados discursos que produzem modos de viver. A mídia se configura em um 

importante aparelho a ser estudado, já que é um dos mais abrangentes meios de produção de 

subjetividade, na contemporaneidade. Saúde e gênero são temas constantemente abordados, direta e 

indiretamente, nos meios de comunicação, fazendo com que as pessoas sejam investidas de discursos 

específicos que podem ser fatores decisivos nas suas construções como sujeitos.Entendemos a 

psicologia como área do conhecimento que deve promover saúde, e por isso, devemos estar atentos/as 

para não reproduzir injustiças que uma vez nossa área já cometeu e, infelizmente, muitas vezes 

continua cometendo. O uso da psicologia como ferramenta para padronizar e determinar o que é certo 

e o que é errado é resultado do uso descontextualizado de uma ciência, que acabou produzindo e 

aumentando desigualdades e, consequentemente, legitimando formas de violência. Conseguir 

entender o que está por trás da construção da saúde e do processo de generificação dos sujeitos pode 

ser um dos caminhos para reverter tal situação. Concluímos destacando que nossa área de atuação, a 
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psicologia, deve estar sempre a serviço de propor possibilidades e jamais aprisionar sujeitos a 

discursos que trazem sofrimento. O modo como nos propomos a fazer isso é analisando o passado 

para compreender e modificar o presente. 

Palavras-chave: Gênero; Saúde; Mídia; Políticas Públicas. 
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Fatores de risco para o suicídio em Policiais Militares 
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RESUMO 

O suicídio é uma das principais causas de morte externa atualmente no mundo, com a incidência de 

um milhão de casos por ano. Na polícia militar também há ocorrências de suicídio, mas devido ao 

estigma social e no imaginário popular, tem-se a impressão que pessoas que cometem suicídio são 
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indivíduos frágeis e vulneráveis diferente. Tem-se como objetivo este estudo analisar os fatores de 

risco para o suicídio entre policiais militares, assim como identificar as razões que levam o policial 

militar a cometer tal ato. Sendo realizada uma pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório, não 

sistemática, em livros e bases de dados eletrônica, SCIELO, LILACS e BVS-PSI, buscando-se por 

artigos, teses, dissertações e monografias, utilizando os seguintes termos: “suicídio e policiais; saúde 

mental de militares”.Os policiais sofrem influências de vários fatores negativos, na execução de suas 

atividades, gerando estresse, no qual o cansaço físico e à falta de equilíbrio emocional pode levá-los 

a assumirem atitudes irracionais durante crises e situações caóticas. Há também uma contribuição das 

relações de trabalho para implicações danosas à saúde mental desses profissionais, no qual favorece 

o aparecimento de alcoolismo, depressão e suicídio. Assim, o policial acaba por lidar com situações 

de incertezas e de prontidão, no qual essas questões pode vir a contribuir para o adoecimento deste 

indivíduo. Tendo em vista que o contexto no qual estão inseridos é de rigidez, no qual a hierarquia, a 

disciplina e a obediência devem ser exercidas. A ordem que gira em torno destas instituições não 

permitem aos indivíduos terem um desequilíbrio emocional, não podendo demostrar fraqueza, no 

qual acabam por guardar para si todo o seu sofrimento, e em situações graves buscando o suicídio 

como uma maneira de acabar com a sua dor.  

Palavras Chaves: Suicídio; Militar; Polícia. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente o suicídio é uma das principais causas de morte externa no mundo, com a incidência de 

um milhão de casos por ano, sendo que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, estima-se 

que por cada pessoa que consegue cometer o ato existem 20 ou mais que tentaram e não obtiveram 

sucesso. Quando uma pessoa comete suicídio este ato afeta a vida de mais de seis pessoas (ABP, 

2014). No Brasil a mortalidade por suicídio pode apresentar um número diferente do que é conhecido, 

tendo em vista que muitas vezes não há a notificação dos casos, decorrente do estigma social que 

favorece a omissão desses casos.Na polícia militar também há ocorrências de suicídio, mas devido 

ao estigma social em torno desse assunto e no imaginário popular, tem-se a impressão que pessoas 

que cometem suicídio são indivíduos frágeis e vulneráveis diferente, da ideia de que se tem do militar 

que não são vistos habitualmente associados a essa prática, por serem treinados para a solução de 

conflitos, no qual o suicídio denotaria falta de controle emocional (MERINO, 2010). Em sua 

profissão, o policial militar deve saber lidar com um conjunto de tarefas e sempre cumprir com suas 

obrigações, mesmo que por algum instante isso implique em um impasse pessoal. Suas atividades 

militares estão além do serviço diário, demandando em sua função um constante estado de alerta 
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(OLIVEIRA; SANTOS, 2010). Salienta-se a importância desse estudo para que possa falar e debater 

sobre o assunto, sendo que há poucos estudos envolvendo a saúde mental dos policiais. Assim 

podendo encontrar ferramentas que subsidiem formas de prevenção para o suicídio neste contexto, 

podendo abordar e divulgar esta temática.  

 

OBJETIVOS 

Analisar os fatores de risco para o suicídio entre policiais militares; 

Identificar as razões que levam o policial militar a cometer tal ato. 

 

MÉTODO 

Para este estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório, não sistemática, 

tendo por objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, visando torná-lo mais explícito. 

As pesquisas foram realizadas em livros e em bases de dados eletrônica, SCIELO, LILACS e BVS-

PSI, buscando-se por artigos, teses, dissertações e monografias, utilizando os seguintes termos: 

“suicídio e policiais; saúde mental de militares”. Os artigos corresponderam aos anos de 2007 à 2014, 

por este ser um tema em constante atualização.  Foram submetidos aos critérios de inclusão: estar 

disposto na integra, contemplar o objetivo proposto e serem gratuitos; como critérios de exclusão: 

que não contemplasse ao tema proposto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os policiais sofrem influências de vários fatores negativos que geram estresse extremo, onde o 

cansaço físico e à falta de equilíbrio emocional pode levá-los a assumirem atitudes irracionais durante 

crises e situações caóticas (GOMES et al., 2014). Os policiais, tem em seu trabalho funções que 

constituem em uma gama de atividades, sendo estas muitas vezes incertas e surpreendentes, não 

estando postuladas em um manual. Estão expostos diariamente a diversos tipos de pressões 

ambientais, tendo em vista que atuam sempre em estado de prontidão e exercem suas atividades a 

partir de um contexto organizacional de extrema responsabilidade e obediência ao quadro hierárquico 

(GOMES et al., 2014). Gomes et al. (2014) ainda ressalta que há uma contribuição das relações de 

trabalho para implicações danosas à saúde mental desses profissionais, no qual favorece o 

aparecimento de alcoolismo, depressão e suicídio. Segundo pesquisa em 1994 a taxa de suicídio de 

policiais de Nova Iorque foi o dobro da taxa da população geral. No Brasil, o diferencial das taxas de 

suicídio de policiais e da população é também expressivo, sendo que o suicídio entre policiais 

frequentemente é classificado como acidente ou como causa indeterminada (MIRANDA; 
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GUIMARÃES, 2011).Entre os policiais americanos o suicídio também tem sido considerado um risco 

ocupacional, suas principais causas são o estresse profissional, o alto índice de alcoolismo e a 

desagregação familiar, além da acessibilidade a arma de fogo, risco que se intensifica por precisarem 

carregar diariamente, por ser um instrumento imprescindível em seu trabalho. (MERINO, 2010). O 

policial lida com riscos reais e imaginários, na profissão, no qual seu sofrimento e o estresse 

apresentam agravamentos e mesmo quando imaginários, podem desencadear respostas de alerta e até 

mesmo levá-lo à morte. Esse sofrimento pode ocasionar sintomas como falta de atenção e 

concentração, alterações da memória, baixa autoestima, labilidade emocional, impaciência e 

dificuldades comportamentais associadas à negligência, irritabilidade e aumento da agressividade, 

dificuldade de relaxar, alto consumo de substâncias químicas, sintomas de defesa que levam ao 

isolamento, sentimento de onipotência, perda de interesse pelo trabalho e em caso mais extremos 

levando ao suicídio (OLIVEIRA; SANTOS, 2010). Nos dados da pesquisa de Oliveira e Santos 

(2010) foi verificado que alguns policiais já pensaram em suicídio, em relação ao total de policiais 

participantes da pesquisa 20,8% disseram que às vezes pensam em cometer suicídio. Se tratando das 

forças táticas 27,3% disseram que às vezes pensam em suicídio, e aos policiais de rua, 15,4% também 

disseram que pensam às vezes em cometer tal ato. Silva e Vieira (2008) em uma análise qualitativa 

de sua pesquisa, demonstra que o policial está no centro de uma conjugação de forças resultantes da 

organização do trabalho, da precarização do trabalho, assim como da sociedade, o que contribuem 

para danos na saúde mental destes, favorecendo essas implicações ao aumento do sofrimento 

psíquico, levando esses sujeitos ao alcoolismo, à depressão e ao suicídio. A falta de dados estatísticos 

a respeito do suicídio no contexto militar deve-se a problemas metodológicos. Um deles é o difícil 

acesso e a inexistência de informações, no qual os dados coletados são ignorados pelas organizações 

policiais. E quando existe a coleta, eles não são trabalhados de forma sistemática. Há uma resistência 

das instituições policiais em disponibilizar as  informação referente ao suicídio para o público 

acadêmico ou geral, sendo esse também um obstáculo à produção de conhecimento científico na área. 

Outro problema que ocorre entre esses estudos é a ausência de estimativas populacionais de policiais, 

comprometendo o cálculo da taxa de mortalidade por suicídio quando controlada pelo crescimento 

da população policial. A má classificação da causa das mortes torna-se um problema, sendo o suicídio 

classificado entre policiais como acidente ou como causa indeterminada, pode-se atribuir este 

problema como resultado do estigma em torno da morte por suicídio, percepção esta presente não 

somente na subcultura policial, mas também no imaginário social. (MIRANDA; GUIMARAES, 

2011). 
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CONCLUSÕES 

Os policiais militares têm em sua profissão um desgaste físico e emocional, estando expostos a 

diversos tipos de pressões ambientais e na instituição militar, no qual possui características 

específicas, como um ambiente de rigidez, sem a liberdade em poder falar ou expor o sofrimento. O 

Policial lida com situações de incertezas e de prontidão, assim essas questões pode vir a contribuir 

para o adoecimento deste indivíduo. Lidam diariamente com a violência, que pode esta ocorrer a eles 

mesmos ou a outros em alguma situação inesperada, podendo influenciar na percepção destes 

militares sobre si mesmos, desenvolvendo comportamentos de desconfiança, havendo pensamentos 

de que todas as atitudes são suspeitas, acarretando um desgaste emocional, levando-o  a um 

sofrimento, por estar sempre em prontidão e em alerta. O contexto no qual estão inseridos é de rigidez, 

no qual a hierarquia, a disciplina e a obediência devem ser exercidas. A ordem que gira em torno 

destas instituições não permitem aos indivíduos terem um desequilíbrio emocional, não podendo 

demostrar fraqueza, no qual acabam por guardar para si todo o seu sofrimento, e em situações graves 

buscando o suicídio como uma maneira de acabar com a sua dor.  
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A influência do psicodrama em adolescentes na escola 
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Introdução 

O psicodrama é uma abordagem terapêutica que utiliza o teatro como forma para expressão de uma 

pessoa e explora a verdade por métodos dramáticos (MORENO, 1978). As expressões acontecem 

através de um teatro no qual os sentimentos são verbalizados, expressados e vivenciados. Acredita-

se que os sentimentos e expressões através da dramatização irão proporcionar que o sujeito entre em 

contato consigo mesmo.  O psicodrama visa oferecer ao adolescente uma ferramenta que possibilite 

uma melhor expressão de ideias. O adolescente, através da dramatização poderá realizar significações 

lógicas, por meio de raciocínios, além de se autoconhecer. Segundo MORENO (1999) o psicodrama 

pode ser entendido como a ciência que por meios de métodos dramáticos procura a verdade de um 

indivíduo, usando a ação teatral como forma de investigação da alma humana. Drama vem do grego 

“ação” podemos então compreender que o psicodrama vem da perspectiva de estudar os fenômenos 

que formam o psicológico pela ação. Neste sentido o presente estudo tem como objetivo pesquisar a 

importância do psicodrama para o adolescente em ambiente escolar. 

 

Metodologia 

Este trabalho constituiu-se em ser uma pesquisa bibliográfica que segundo GIL (2002) é desenvolvida 

com base em materiais já construídos, pesquisa principalmente de livros e artigos. Nascido da 

necessidade da necessidade de buscar a partir das leituras a perceptiva que as leis e ementas trazem e 

como tudo isso é digeridos pelos profissionais assim conseguimos sintetizar nossos objetivos e saná-
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los. Buscou-se artigos nas bases de dados Pepsic e Scielo. Os descritores utilizados foram: 

"psicodrama” e “adolescente”.  Como critério de inclusão utilizou-se artigos que estivessem em 

português e na íntegra. Foram selecionados cinco artigos acadêmicos para comporem esse estudo. 

 

Resultados e discussões 

Segundo NAFFAH (1979) Moreno rompeu fronteiras e encurtou o caminho entre o pensamento 

científico e a prática que por muitas vezes distanciava o pesquisador de seu objeto de estudo. 

Transformando através da ideia de um experimento que movia o interior de todos em ação conjunta, 

pesquisador e usuário. “Para ele, a grande vantagem da metodologia psicodramática é poder aprender 

e trabalhar com essas tensões ‘in vivo’ e na sua especificidade e particularidades próprias, sem tentar 

reduzi-las a um esquema teórico geral e abstrato” (NAFFAH, 1979, p. 133). O psicodrama visa 

oferecer ao adolescente uma ferramenta que possibilite uma melhor expressão de ideias. O 

adolescente, através da dramatização poderá realizar significações lógicas, por meio de raciocínios, 

além de se autoconhecer. O psicodrama possui três fases distintas para a sua realização, a primeira 

fase é o aquecimento, momento inicial em os integrantes do grupo discutem sobre qual tema será 

dramatizado, surge o protagonista.  A segunda fase, a dramatização propriamente dita, é a cena 

apresentada, surgem os egos auxiliares, que tem a missão de contracenar em conjunto com 

protagonista. A terceira fase denomina-se compartilhamento, nessa instância o protagonista 

compartilha sentimentos, afetos e vivências com o grupo (MORENO, 1978).  A Escola, nesse cenário, 

é um ambiente propício para o desenvolvimento da arte, sobretudo o teatro, nesse local entra em 

contato com o adolescentes em fase de desenvolvimento vivenciando várias situações sociais desde 

a coesão social sofrida pelo o que é imposto pelo social pela escola e pela família. A escola surge 

como uma espécie de laboratório para que os afetos possam ser exteriorizados, e, o teatro pode 

contribuir positivamente com o aluno. Para que aconteça o psicodrama deve-se caracterizar em cinco 

partes importantes. A primeira parte é o cenário, é o local no qual ocorrem as cenas, fatos, sonhos, 

delírios dos personagens. O protagonista é o segundo elemento da dramatização, ele dá vida a sua 

cena representando a si mesmo, e outros personagens que fazem parte de sua história. O diretor é o 

coordenador do grupo, o psicoterapeuta, o diretor psicodramático. Este é o facilitador para que as 

cenas aconteçam. Os egos auxiliares são o quarto elemento da cena, são pessoas que irão contracenar 

com o protagonista, podendo ser inclusive alguém da platéia. O último elemento básico é a platéia, o 

público o qual estão assistindo a cena (MORENO, 1978). A dramatização poderá desencadear 

mecanismos de auto conhecimento potencializando os adolescentes em determinados contextos, 

dando vazão às suas ideias, expressões, pensamentos e reflexões.  
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Considerações finais 

 Este trabalho teve o propósito de trazer alguns conceitos em relação ao psicodrama, assim como, 

evidenciar sua importância para os adolescentes como uma ferramenta capaz de oportunizar formas 

de comunicação, expressão corporal e verbal. A finalidade do psicodrama, não é a formação de atores 

profissionais, e, sim incentivar pessoas de todas as idades a dar uma saída para sentimentos, emoções 

e afetos, que estão introjetados e em algumas pessoas trazendo sofrimento para suas vidas. A arte, 

portanto, através do teatro, da dramatização, do improviso é um recurso terapêutico poderoso. O 

psicodrama surge como uma ferramenta muito útil no para a psicologia construindo essa ponte com 

arte com o teatro. Considera-se o psicodrama como uma prática terapêutica de fácil engajamento e 

de muita utilidade, para se usar em grupos e escolas. Conclui-se que o método de usar a dramatização 

para conseguir personificar sentimento e acontecimento escondidos no inconsciente é de extrema 

riqueza e qualidade para a constituição do adolescente. 

Palavras-chave: Psicodrama, Dramatização, Teatro, Adolescente. 
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Psicologia, grupo e educação: Um olhar acerca da educação infantil 
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Resumo: O presente trabalho consiste em um relato de experiência de estágio, no qual destinou-se 

um olhar da psicologia para a educação infantil. Nesta oportunidade foram avaliados o 

comportamento e o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças deste ambiente escolar. A 

oportunidade de inserir a psicologia dentro do ambiente escolar, possibilitou uma apreensão do 

conhecimento acerca do desenvolvimento infantil, mostrando as divergências encontradas no 

processo de aprendizagem dos dias atuais e as possíveis soluções para esses obstáculos. 

Palavras-chave: Educação infantil, Psicologia, brincar, comportamento. 

 

INTRODUÇÃO: O presente relato contempla as vivencias acrescidas durante o período de estagio 

em uma escola de educação infantil no segundo semestre de dois mil e dezesseis (2016). Uma 

oportunidade de reavaliar a educação infantil através do olhar da psicologia através dos resultados 

obtidos durante o estágio. 

OBJETIVOS: Tinha-se como objetivo analisar o desenvolvimento cognitivo, emocional e 

comportamental na infância e os obstáculos a serem enfrentados durante esse processo, e mais do que 

isso trazer uma critica de que talvez fosse possível a aprendizagem de crianças de diferentes faixas 

etárias em um mesmo grupo e ambiente. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: As atividades realizadas no grupo eram pensadas e 

elaboradas com antecedência, todavia não era descartada a possibilidade de mudanças de acordo as 

exigências dos participantes naquele encontro. 

As técnicas utilizadas nos encontros grupais eram primeiramente estabelecidas pelo coordenador do 

grupo, contudo os membros tinham total liberdade para sugerir à forma a qual deveria ser conduzida 

as atividades. Rodas de conversa, dinâmicas, brincadeiras, desenhos livre e dirigido, materiais 
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audiovisuais como vídeos e filmes e confecção de brinquedos com materiais recicláveis, foram 

algumas das atividades desenvolvidas no período de estágio.1 

Os encontros grupais aconteceram aos sábados pela manhã no período de 2 horas, com numero de 

participantes de 3 a 8 integrantes, com idades de 4 a 7 anos. Desenvolvemos algumas atividades pré-

estabelecidas pelo coordenador do grupo, desenhos dirigidos sobre família, com objetivo de conhecer 

um pouco do ambiente que a criança está crescendo. 

Desenhos livres e jogos de palavras e seu significado para o sujeito como, por exemplo, (família, 

amigos, sonhos e medos) eram utilizados para que fosse possível observar a criatividade, senso crítico 

e a singularidade de cada criança. 

Os anos intermediários da infância, aproximadamente dos seis aos doze anos, são muitas vezes 

chamados de anos escolares porque a escola é a experiência central durante esse período, um ponto 

focal de desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial, onde as crianças desenvolvem outras 

competências em todos os campos. Durante esse período, as crianças adquirem as habilidades físicas 

necessárias para participar de jogos e esportes organizados. Cognitivamente, as crianças fazem 

grandes avanços no pensamento lógico e criativo, nos juízos morais, na memória e na leitura e escrita. 

As diferenças individuais tornam-se mais evidentes, e as necessidades especiais, mais importantes, à 

medida que as competências afetam o êxito na escola. Essas competências também afetam a auto-

estima e a popularidade, embora os pais ainda tenham um impacto importante na personalidade, o 

grupo de pares torna-se mais influente do que antes (PAPALIA & OLDS, 1998). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Algumas demandas surgiam ao longo do estagio, as questões das 

diferenças de cada individuo, direitos e deveres, questões de agressividade, que com o auxilio de 

dinâmicas e materiais audiovisuais se conseguiram minimizar alguns desses problemas. A animação 

da Pixar Divertidamente foi transmitida as crianças em duas ocasiões isoladas, em um primeiro 

momento para o grupo ‘do sábado’, em outro momento como estaríamos perto do dia das crianças a 

supervisora do local. 

                                                           
1 Atividades Desenvolvidas 

Os participantes confeccionaram brinquedos com materiais recicláveis os quais os mesmo guardaram 

por alguns meses, após a construção, iniciou-se o processo de contar a história deste personagem, 

dizer quem ele é, sua importância, o porquê da construção do determinado personagem. Com essa 

atividade tinha-se o objetivo de que as crianças a partir da brincadeira trouxessem elementos de suas 

histórias de vida. 

No último encontro foram feitas considerações sobre como foi participar do grupo, se teve influencia 

em suas vidas, para o coordenador uma grande satisfação saber que seu trabalho foi válido, em 

participar do desenvolvimento de crianças auxiliando nos problemas enfrentados na infância. 
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acreditava que seria de grande importância que as turmas de pré- escola onde estão as crianças 

maiores de 6 e 7 anos pudessem ter acesso as informações que o filme iria transmitir. Em ambos os 

momentos o intuito era o mesmo, de poder trabalhar as emoções, como cada um sente perceber-se e 

assim ter controle do que estão sentindo em relação a família, amigos e a si mesmo. 

Segundo Winnicott é a partir do brincar que se estabelece o vinculo e a confiança, percebendo que 

mesmo já existindo esse vinculo ele poderia tornar-se mais forte ainda o coordenador liberta-se de 

suas resistências e pré-conceitos e se vê imerso nas brincadeiras causando surpresa nos participantes 

que de certa forma já estavam acostumados à posição rígida a qual o coordenador exercia. Nesse 

momento em que o líder do grupo permite-se ser parte do grupo, se inicia o processo de autonomia 

dos participantes perante o grupo, onde todos atuam sugerindo assuntos e atividades a serem 

desenvolvidas. 

 

CONCLUSÕES: Este resumo teve com propósito relatar as experiências vividas no campo de 

estagio, trazer algumas criticas a educação mostrando que alguns métodos estão ultrapassados e que 

podemos fazer algumas mudanças sem prejudicar a aprendizagem. 

Ao longo do tempo e dos encontros com o grupo foi possível observar os benefícios para as crianças, 

estavam compreendendo e aceitando a individualidade do outro e principalmente o fato de que mesmo 

tendo faixas etárias distintas conseguiam produzir juntos. Os objetivos do coordenador do grupo 

foram alcançados no momento que as demandas não eram apenas levantadas por ele e sim também 

pelas crianças, quando traziam os assuntos que gostariam de discutir, esses avanços tornaram-se a 

partir do vinculo estabelecido. 

Segundo Piaget a inteligência é o que se usa quando não se sabe o que fazer, essa frase reflete os 

primeiros encontros onde tudo era estabelecido e organizado, mas não existiam resultados, a partir 

do momento em que as coisas deixa-se de ser controladas constantemente abre-se um espaço para a 

imaginação a criatividade de cada um, em consequência os resultados aparecem. 

A experiência grupal foi satisfatória, pois foi possível uma troca entre o coordenador e os 

participantes, pode-se vivenciar na prática coisas somente vistas nas teorias, como o estabelecimento 

de um vinculo que se faz tão importante em uma psicoterapia principalmente sendo ela infantil. A 

contratransferência terapêutica vivida muitas vezes pelo coordenador do grupo, de uma forma geral 

estar em contato com as crianças com realidades diferentes das nossas traz ensinamentos para a vida 

tanto pessoal como profissional. 
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O olhar à deficiência e o gênero num contexto social 
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Resumo 

O presente trabalho aborda a deficiência e o gênero através de uma olhar social baseado na segunda geração 

de autores do modelo de deficiência social. Assim, por meio de uma pesquisa bibliográfica exploratória 

objetivamos num contexto geral a reflexão sobre o processo de cidadania da pessoa com deficiência, 

adentramo-nos assim nas dificuldades deste nestas questões partindo do principio que estão inseridos no meio 

social. Em questão de gênero achamos pertinente explanar a perspectiva da mulher com deficiência. Assim os 

resultados mostraram que para incluir o deficiente é preciso aceitar cada um com suas diferenças, pois, somos 

constituídos por nossas peculiaridades. 

Palavra-Chave: Deficiência; Mulher; Social; Cidadania. 

 

Introdução 

Os seres humanos são, num contexto geral, caracterizados por singularidades próprias, sejam elas 

físicas ou intelectuais. No entanto, ao nos depararmos com o outro, algumas diferenças são 

preconizadas em relação à cultura e a época. A deficiência neste interlace, de acordo com Gesser 

(2010) é historicamente permeada por preconceitos e estereótipos que levam a marginalização e 

exclusão da sociedade. Desta maneira, é necessário o estudo da deficiência através do contexto 
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social, baseado no modelo social da deficiência correlacionando a segunda geração de autores desta 

linha, os quais além de ressaltar a opressão social em relação ao deficiente também evidenciam a 

orientação sexual, a velhice, o gênero, a raça e classe social como potencial nesse processo. 

O presente trabalho não tem a pretensão de abarcar por completo a gama de conceitos da deficiência 

física nem, tão pouco, seu histórico. Contudo, pretende explanar de maneira sintetizada as 

dificuldades encontradas pelos mesmos em conceitos sociais e, também, de gênero. Em questões de 

gênero achamos interessante abordar a mulher com deficiência por uma questão histórico-cultural 

da exclusão desta desde os primeiros estudos abrangentes em deficiência. Assim, por se tratar de 

um modelo ao qual o artigo se constituirá, onde de acordo com Vygotski (1991) da mesma maneira 

que direcionam ações a se realizar no futuro em variados tipos de planos preliminares, modelos, 

também reproduz um lineamento cumulativo de todas as ações equivalentes. A importância deste 

artigo se faz necessária, pois, a reflexão do tema poderá servir de base para delinear ações futuras 

que envolvem posturas às quais, como cidadãos poder-se-á contribuir, do mesmo modo que, 

englobam o assunto acima referido.  

 

Método 

O referido artigo apresentará uma pesquisa bibliográfica do tipo exploratória, a qual facilitará aos 

pesquisadores explanarem de maneira retrospectiva e transversal, sobre o tema referido. Os dados 

utilizados, para constituição deste trabalho foram os seguintes: artigos,uma tese de doutorado e um 

livro de um teórico clássico, Vygotski.  

 

Resultados e Discussão 

Um indivíduo se constitui da interação do seu psiquismo com o meio que o permeia, dessa relação 

ressalta-se características étnicas, de gênero e geracionais que contribui para a forma como 

enxergamos o mundo e a nós mesmos. Da mesma maneira, ocupar-se de um corpo que transpassa 

de algum impedimento intelectual ou motor também concorre para tanto. Pessoas com deficiência, 

de acordo com o artigo1º da ONU, são: “aquelas que têm impedimentos de natureza física, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas”. (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2006). De outro modo, a deficiência deve ser vista também como uma 

limitação imposta à cidadania pelas barreiras sociais. 

O modelo social da deficiência propõe vermos o sujeito como um ser composto por um contexto 

social, ultrapassando o isolamento científico da psicologia em comparação as demais ciências. 

Neste contexto, é proposta uma nova forma de pensarmos a deficiência, a qual se apresenta não 

somente como um acontecimento do âmago clínico, mas também se correlaciona com variadas 

ordens sociais (GESSER; NUERBERG; TONELI, 2012). É necessário percebermos que pessoas 

com deficiência são primeiramente constituídas por um aspecto cultural. Vygotski (1991) discorre 

que ao se utilizar de signos, um estímulo interno que auxilia no comportamento, percebe-se que 
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processos psicológicos estão enraizados na cultura. Ou seja, as demandas internas do individuo em 

relação ao ambiente que vive constitui um saber, o conjunto e a relação destes saberes resultaram na 

crença de um grupo social e/ou cultural.  

A busca de movimentos sociais para a garantia do cumprimento da constituição que permeia a 

inclusão segundo Gesser (2010) ainda denota muitos limites, assim, deve ser questionado se a 

integração ocorre pela dissemelhança, necessidade, ineficiência ou em conjectura se exclui, 

sustentado numa preleção padronizada, desconsiderando a maneira como o sujeito lida com a 

deficiência e as múltiplas condições que o constitui. A exclusão e opressão de minorias como os 

deficientes físicos, pressupõem aproximar-se do sexíssimo (preconceito fundamentado em sexo) a 

partir da Segunda Guerra Mundial, período em que foi permitido às pessoas com deficiência física e 

as mulheres, trabalhar nas indústrias para suprir a falta de funcionários convocados para a guerra 

pelas Forças Armadas. Esse momento de inclusão compulsória foi expandido na volta dos 

combatentes – muitos deles mutilados e com sequelas somáticas e psíquicas – não houve outra saída 

se não a de reabilitar para incluir. Era necessário saber o que cada um, com as suas potencialidades 

e privações, era capaz de fazer e assim realocá-los em funções compatíveis. (PACHECO; ALVES, 

2007) 

 A deficiência não é um problema individual, não é só o fato de haver um corpo que não segue o 

padrão. A sociedade não suporta as necessidades que esses corpos carregam, corroborando assim 

mais uma forma de opressão social. Essa opressão transforma-se em desigualdade ao passo que a 

sociedade se torna pouco sensível às diversidades de estilos de vida. O conceito de deficiência é 

complexo, não reconhece apenas o corpo com lesão, todavia, também delega a natureza social que 

oprime a pessoa deficiente. Desta maneira, embasado no conceito de modelo social da deficiência, a 

deficiência transcorre em preconceito para uma sociedade que tolera, contudo, não compreende as 

diversidades (GESSER; NUERBERG; TONELI, 2012). Deste modo, os avanços do estudo em 

deficiência desbancam as ideologias mais opressoras da vida em sociedade, a de que um corpo 

deficiente pode ser segregado e menosprezado. Outras formas de opressão pelo corpo são 

percebidas da mesma maneira, como o sexíssimo ou o racismo. 

Apesar dos avanços no estudo das deficiências foi com a publicação do CIF 2001 (Classificação 

Internacional de Funcionalidade), onde, segundo uma revisão bibliográfica de Gesser, Nuerberg e 

Toneli (2012) o qual deixou claro que a deficiência não é só mera consequência de doenças e 

passou a ser vista com um conjunto de determinantes que a constituem - surgiram críticas aos 

autores, pois os defensores deste novo modelo biopsicossocial de enxergar a pessoa com deficiência 

não levaram a teorização da incorporação em seus estudos que a experiência feminina com 

deficiência é diferente da masculina por estar rigorosamente interligada com a opressão pelas 

questões de gênero. 

Segundo Gesser (2010), quando o assunto deficiência física é levantado a partir da fala de mulheres 

nessa situação, os temas mais relatados são a deficiência, preconceitos, sexualidade e 

vulnerabilidade. O preconceito surge a partir do olhar e da fala do outro que compreende a mulher 

com deficiência como um sujeito que, necessariamente, possuí alguma deficiência mental e pouca 

capacidade de conviver “normalmente”. Desse modo, a pessoa com deficiência é associada e 
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restringida a sua deficiência, devido a um processo de generalização indevida de: se um indivíduo 

possui alguma deficiência, logo, é incapaz de ser autônomo. 

Além disso, ainda há uma ideia de que essas mulheres são assexuadas, incapazes de construir 

relacionamentos amorosos ou ter filhos, dificultando ainda mais o processo de inserção e 

socialização, já que essa mulher passa a ser vista como um “peso” para qualquer parceiro e como 

uma mãe que passará a sua deficiência adiante. Segundo Pinel (1999, apud Gesser, 2010) outra 

imagem é disseminada, a de que a deficiente, seja física ou mental, será uma eterna criança, 

passando a ser tratada como tal, já que essa seria incapaz de administrar sua própria vida.  

Essa dificuldade de obter a própria autonomia não está diretamente vinculada a uma falta de 

capacidade ou vontade dessas mulheres, e sim ao processo de exclusão social que acaba gerando a 

vulnerabilidade. As escolas, os transportes, as calçadas, os serviços de saúde e a falta de 

acessibilidade nos mais diferentes locais são exemplos de espaços que perpetuam a exclusão dos 

deficientes, bem como, dessas mulheres portadoras de alguma deficiência. (GESSER, 2010) 

Porém, nem mesmo a educação, que é compreendida mundialmente como a ferramenta mais eficaz 

de transformação social, consegue chegar até essas mulheres. De acordo com Gesser, isso acontece 

devido: 

De acordo com os dados apresentados por Joseph (2005-2006), das pessoas com deficiência 

presentes no mundo, 51% são mulheres, sendo que apenas 1% das mulheres com deficiência 

são alfabetizadas e menos de 25% exercem trabalho remunerado (JOSEPH, 2005/2006). As 

pesquisas realizadas pela autora no Nepal indicam que o acesso à educação formal não tem 

sido uma prioridade para jovens e mulheres com deficiência, sendo que suas chances de obtê-

la eram restritas em decorrência do ciclo vicioso da percepção negativa sobre a condição de 

ser mulher com deficiência. A autora ressalta que no mesmo país ocorreu recentemente a 

mudança no sistema legislativo que garantiu o direito à educação e ao trabalho apenas aos 

integrantes do sexo masculino, o que indicou novamente um imbricamento entre gênero e 

deficiência contribuindo para a configuração de vulnerabilidades nas mulheres (2010, p.140). 

Neste âmbito, é importante também destacar a fala da então promotora de justiça Sttela Cavalcanti 

no Seminário: “Uma reflexão sobre a violência contra a mulher e a mulher com deficiência”. Onde, 

segundo ela, para as deficientes é mais difícil denunciar seus agressores em comparação a outras 

mulheres, pois, na maioria dos casos, a agressão parte de familiares ou de seus cuidadores. Essas 

mulheres se sentem amedrontadas para efetuar as denúncias, pois temem a opinião alheia, em outras 

palavras, colocando-as já num aspecto de vítimas. No seminário, um número que causou impacto 

foi à pesquisa de organizações nacionais e internacionais, as quais apontam que aproximadamente 

40% das mulheres com algum tipo de deficiência já sofreu violência doméstica no mundo. Solange 

Ferreira, à época, coordenadora de Políticas de Pessoas com Deficiência da Secretaria Nacional de 

Promoção da Pessoa Com Deficiência, questionou a dupla discriminação, pois ela não transcorre 

apenas na questão da deficiência, mas de maneira semelhante há em conjunto uma discriminação de 

gênero (OMENA, 2013). 
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Considerações Finais 

É necessário ressaltar que antes mesmo da deficiência percorrer o saber médico, ela percorreu um 

longo caminho de conformismo, bem como, remotamente era considerado castigos divinos, todavia 

neste contexto não deve ser desconsiderado que chegar até esse meio foi um avanço, contudo, era 

necessário evoluir mais; ao entender que o desvio biológico afetava em exclusividade o individuo 

sem agregá-lo a sociedade. Partindo desse pressuposto e, com a ajuda do modelo social da 

deficiência, é possível perceber, de acordo com Gesser, Nuerberg e Toneli (2012) que na vida social 

é natural ocorrer relações de interdependência, sendo deficiente ou não. Por conseguinte, o cuidado 

também é uma demanda de justiça social, o qual só pode ser evidenciado, pois, foi possível o 

diálogo com o feminismo nesta segunda geração. 

Uma das características básicas do homem para Vygotski (1991) é o de influenciar suas relações 

com o meio através de comportamentos próprios, de tal forma que decorre em uma transição no 

desenvolvimento que não se restringe apenas numa mudança de percepção, pois, parte de um 

sistema dinâmico de comportamento. Assim, a inclusão social deve ser feita por meio de políticas 

públicas que abarquem esse movimento, não partindo apenas de maneira que insira o deficiente na 

sociedade, mas que também torne essa sociedade adequada para conviver com as diferenças, para 

que não haja o reverso, ou seja, excluir por uma predileção padronizada.  

Em conjectura, a inclusão das mulheres com deficiência deve acontecer tanto na educação, no 

trabalho, no social e no lazer, uma vez que, estigmas, estereótipos e atitudes preconceituosas ainda 

impõem limites à construção da vida dessas mulheres como sujeitos autônomos, e por meio da 

inclusão, essas barreiras não devem mais ser impedimentos. Segundo Gesser (2010) os deficientes, 

físico ou mental, em âmbito sócio histórico são estigmatizados como incapazes de trabalhar, 

aprender, possuir relacionamentos afetivos e acabam sendo tratados como crianças por seus 

familiares e desconhecidos, por esses, não acreditarem que pessoas com alguma deficiência podem 

se correlacionar e tomar decisões independentes, contribuindo, dessa forma, para que essas pessoas 

passem por um sofrimento diante do processo de exclusão social.  

Em decorrência, a mulher com deficiência neste permeio é duplamente mal vista por culturalmente 

ser atribuído a ela o papel do lar e de uma boa mãe, colocada em um lugar em que seu gênero e a 

sujeição que ela carrega – pelo simples fato de ser mulher– não têm peso algum em campo teórico, 

ratificando o descrédito social em que o fator “mulher” não deve ser levado com sensatez em 

qualquer contexto. Assim, apesar de possuir desejos, tais como estudar, trabalhar e constituir uma 

família, ao se depararem com o social, essas mulheres com alguma deficiência, que são julgadas 

como pessoas que possuem corpos limitados, e consequentemente, inábeis para tais atribuições, 

acarretando em um grande sofrimento para elas, já que esse quadro social se caracteriza como um 

processo de opressão que é gerado a partir da estigmatizarão das pessoas que possuem algum tipo 

de limitação, contribuindo para o processo de manutenção desses discursos de opressão e de 

preconceitos, e assim, perpetuando a condição de vulnerabilidade dessas mulheres. 
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Ética profissional e a resolução 01/1999: um debate necessário 

Sabadin, Ana Rita1 

Silva, Alex Sandro Pereira da 

Ribeiro, Bruna Milena 

Menezes, JeniferBencke 

Rodrigues, Martha 

Pizarro, Bruna Osório2 

 

Resumo 

A definição de homem/mulher surgiu, notadamente, a partir de uma divisão biológica. No entanto, 

com o passar do tempo, essa divisão tem-se mostrado puramente fisiológica e superficial, já que a 

identidade de um sujeito não está ligada, necessariamente, ao sexo biológico. As questões de 

orientação sexual, bem como questões relativas a gêneros têm merecido grande destaque na 

atualidade quando surgem movimentos que demonstram serem, essas, questões da natureza humana, 

de experiências vividas e que dizem respeito à subjetividade do indivíduo. Dessa forma, a profissão 

do psicólogo, como profissional da saúde, está inserida neste patamar, já que trabalha diretamente 

com a subjetividade do indivíduo e sua constituição como sujeito de direitos, atuante na esfera social. 

Nesta senda, o objetivo desse trabalho é analisar de forma crítica a Resolução 001/199 que 

“Estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da Orientação sexual” e 

debater acerca do contexto social em que atua essa normativa. 

 

Palavras-chave: Psicologia; Resolução 01/99; Identidade sexual. 

 

Introdução 

A orientação sexual, assim como questões de gênero, é encarada, nos dias de hoje, 

pertencentes à dimensão cultural que se faz presente na sociedade. Para muitos, ainda, essas questões 

trazem à tona uma grande leva de preconceitos, discriminações, bem como a falsa assertiva de que 

questões de gênero e orientação sexual são provenientes da sociedade “libertária”, ousada e moderna. 

No entanto, o que há por trás das nuances envolvendo a sexualidade é a subjetividade e identidade do 

indivíduo. A partir disso, é imperioso demonstrar que o psicólogo, como profissional comprometido 

com a ética e com os direitos humanos (o compromisso do Sistema Conselhos de Psicologia com a 

temática de Direitos Humanos, tendo sido acordado em 2008 que cada Conselho Regional deverá 

possuir uma Comissão de Direitos Humanos para trabalhar esse tema na Psicologia) atua dentro de 

uma normativa contemporânea e humanizadora, a fim de desmistificar estruturas sociais que 

inferiorizem sujeitos. 

O código de ética do psicólogo (CFP, 2005) traz uma concepção reflexiva e norteadora, com 

                                                           
1Acadêmica do 2º semestre do curso de Psicologia da Faculdade Integrada de Santa Maria – FISMA. E-mail: 
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2Orientadora, professora da disciplina de Ética do Psicólogo da FISMA. E-mail: bruna.pizarro@fisma.com.br  
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a valorização dos princípios fundamentais que devem embasar a relação psicólogo/sociedade/ciência 

por perpassar suas práticas, independente do campo de atuação. Apresenta sete princípios 

fundamentais e 25 artigos. Os princípios fundamentais apresentam a base do trabalho do psicólogo 

(a): respeito, promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integralidade do ser humano, 

apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Romano (2014) 

coloca que ao psicólogo é atribuída a função social de promover a saúde e a qualidade de vida, de 

promover a análise crítica das situações e da realidade que o rodeia e de ser agente de transformação. 

Apresenta que as resoluções “por serem mais específicas, trazem procedimentos mais claros sobre 

cada tema tratado, ainda devendo respaldar o exercício profissional” (p. 36). Assim, a psicologia 

dentro da perspectiva de humanização e rompimento de paradigmas e preconceitos, propõe a 

Resolução 001/1999 que “Estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da 

Orientação sexual”. Em consonância aos artigos do Código de ética (CFP, 2005) que discorrem sobre 

a questão do preconceito racial e sexual, a Resolução nos apresenta respaldos éticos necessários para 

a atuação profissional, tendo em vista o contexto social dos últimos anos. 

Objetivos 

Objetiva-se, com esse trabalho, analisar de forma crítica a Resolução 001/1999 que “Estabelece 

normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da Orientação sexual” e debater sobre o 

contexto social. 

Método 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa referente à Resolução 001/1999 como atividade de 

aprendizagem da disciplina de Ética do Psicólogo do Curso de Graduação de Psicologia da FISMA, 

na qual foi possível fazer uma pesquisa teórica e crítica sobre as pontuações da Resolução em 

consonância ao contexto social que estamos inseridos. 

Resultados e Discussão 

A normativa começa com as considerações e motivações que levaram à elaboração da 

Resolução. Motivações estas que são tão importantes quanto os artigos descritos na normativa, pois 

são as bases fundamentais para a atuação, servindo de escopo ético e ferramenta de trabalho para o 

profissional psicólogo. Dessa forma, analisar-se-á cada um tomando como base a dimensão indutiva 

que se faz presente na normativa. 

CONSIDERANDO que o psicólogo é um profissional da saúde 

 Embora a Psicologia tenha sido reconhecida como profissão apenas em 1962, ela remonta 

da década de 1920 com os estudos de Wundt. No Brasil, a psicologia é uma profissão reconhecida 

pela lei no 4.119, de 27 de agosto de 1962. 
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 Historicamente, tem-se definido áreas de atuação para a psicologia, o psicólogo é 

considerado um profissional da saúde. A Resolução nº. 218, de 06 de março de 1997, através do 

Plenário do Conselho Nacional de Saúde em Sexagésima Terceira Reunião Ordinária, realizada no 

dia 05 e 06 de março de 1997, no uso de suas competências regimentais e considerando: 

 

 

a 8ª Conferência Nacional de Saúde concebeu a saúde como “direito de todos 

e dever do Estado” e ampliou a compreensão da relação saúde/doença como 

decorrência de vida e trabalho, bem como do acesso igualitário de todos aos 

serviços de promoção e recuperação da saúde, colando como uma das 

questões fundamentais a integralidade da atenção à saúde e a participação 

social; a 10ª CNS reafirmou a necessidade de consolidar o Sistema Único de 

Saúde, com todos os seus princípios e objetivos; a importância da ação 

interdisciplinar no âmbito da saúde; e o reconhecimento da 

imprescindibilidade das ações realizadas pelos diferentes profissionais de 

nível superior constitui um avanço no que tange á concepção de saúde e a à 

integralidade da atenção. RESOLVE reconhecer como profissionais de saúde 

[…] 12. Psicólogos1 […] 

 

 

Nesse sentido, segundo o CRPRS (2006) o psicólogo é o profissional que atua na área 

específica da saúde, empregando enfoque preventivo ou curativo e técnicas psicológicas adequadas a 

cada caso, a fim de contribuir para a possibilidade de o indivíduo elaborar sua inserção na vida 

comunitária. 

CONSIDERANDO que na prática profissional, independentemente da área em que esteja atuando, o 

psicólogo é frequentemente interpelado por questões ligadas à sexualidade. CONSIDERANDO que 

a forma como cada um vive sua sexualidade faz parte da identidade do sujeito, a qual deve ser 

compreendida na sua totalidade; 

Antes do advento das reflexões e teorias de Freud, as ideias sobre sexualidade giravam em 

torno da Sexologia, esta apoiada na biologia, baseada numa pré-concepção do organismo, submetida 

à finalidade de reprodução. Freud, no final do sec. XIX e início do séc. XX faz referência à ideia de 

pulsão – que remete à força, ímpeto, inquietude. Dessa forma, Freud rompe dogmas e diz que a 

sexualidade é pulsional, que está nas trocas do mundo, instigada desde a infância, continuando na 

vida adulta (FREUD, p. 207). 

 Aqui se vê, notoriamente, que a identidade do sujeito deve ser compreendida na sua 

totalidade. O indivíduo, não fragmentado, é a combinação de suas experiências, vivências 

psicossociais, aliado à formação de sua personalidade que se dá desde seus primeiros anos de vida. 

                                                           
1Resolução 218/1997, de 06 de março de 1997. 
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Dessa forma, a sexualidade é, por assim dizer, parte da completude do sujeito, o que denota o direito 

deste em ter sua integralidade respeitada. 

CONSIDERANDO que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e perversão; 

 Em 1973, a Sociedade Americana de Psiquiatria riscou a homossexualidade da lista 

oficial das doenças psiquiátricas; até esse momento, a homossexualidade era considerada como uma 

doença psíquica, sendo, na mesma época, retirada do Código Internacional de Doenças (CID). Mas 

foi só em 1990 que a Organização Mundial da Saúde (OMS) excluiu a homossexualidade da lista de 

doenças mentais do Código Internacional de Doenças1. Cinco anos antes, o Conselho Federal de 

Psicologia (CFP) já havia deixado de classificar a homossexualidade como desvio sexual. Conforme 

Filho (2010, p. 05): 

 

Como um produto dessa visão que a priori entende a homossexualidade como 

um desvio a explicar, nascem as “pesquisas” determinadas a explicar a causa 

específica da homossexualidade – e desde já, anote-se, específica porque, no 

preconceito, os homossexuais constituem uma “espécie à parte”, é o chamado 

“terceiro sexo”... não é o específico “o que é próprio de uma espécie”? Como 

veremos, a procura da causa particular (ou causas) da homossexualidade 

revela mais os preconceitos de quem fala do assunto do que alguma coisa 

sobre o “fenômeno” pretensamente estudado. A pergunta que poderíamos 

fazer é: por que razão se procura a gênese da homossexualidade e não se 

procura, na mesma medida, a gênese da heterossexualidade? Por que todo um 

conjunto de estudos e tratados sobre a origem da homossexualidade? 

 

 Embora a homossexualidade não seja considerada doença ou perversão conforme citado, 

a construção social de paradigmas, invenções sociais, que demonstram uma sociedade “normal” como 

heterossexual, acabam por disseminar hostilidade e intolerância. É neste patamar que entra a atuação 

do psicólogo como o profissional capaz de demonstrar às pessoas que questões de sexualidade fazem 

parte da natureza constitutiva da identidade de cada um. 

A homossexualidade não constitui doença, tampouco distúrbio ou perversão, já que não é uma 

patologia que deva ser tratada, bem como não caracteriza, no entendimento da contemporaneidade, 

desvio de comportamento e de práticas sexuais consideradas normais. Sendo assim, é vedado ao 

psicólogo exercer qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas 

homoeróticas, e adotarem ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não 

solicitados. Do mesmo modo os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham 

                                                           
1http://www.emdialogo.uff.br/content/ha-23-anos-homossexualidade-deixava-de-ser-considerada-pela-oms-uma-

doenca-mental. 
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tratamento e cura de homossexuais1, entendendo que cura refere-se ao restabelecimento da saúde e o 

fim de uma desarmonia, o que não é o caso. 

CONSIDERANDO que há na sociedade uma inquietação em torno de práticas sexuais desviantes da 

norma estabelecida sócio-culturalmente; 

 De raízes culturais e socialmente disseminadas, a ideia de que o normal é ser 

heterossexual, bem como que as relações familiares baseiam-se em homem/mulher e filhos, mascarou 

concepções que se mostraram ser diferentes, não fosse o patriarcalismo, o machismo e outras 

perpetuações que levam em conta apenas um modelo de vida correta. Dessa forma, a moralidade de 

cada um também está implicada, já que, com os valores e costumes, surgem, também, as exclusões 

de cunho social. 

 Em reportagem no site do CFP (2017), em 14 de março de 2017, com o chamado “Em defesa da 

resolução 01/1999”, apresenta-se a realidade social e política que estamos inseridos nos anos de 2017. A vice-

presidente do CFP, Ana Sandra Fernandes, falou sobre o incômodo que a resolução tem causado em setores 

conservadores da sociedade, em que ações no Congresso Nacional, desde 2013, tentam suspender a resolução, 

assim como o Projeto de Decreto Legislativo (PDC) nº 539/2016, apresentada na Câmara dos Deputados neste 

ano. A conselheira Sandra Sposito fez um histórico da resolução e dos embates jurídicos e políticos envolvendo 

a Resolução CFP nº 01/99 desde sua publicação. Segundo ela, o Projeto de Decreto nº234/2011, arquivado em 

2013, buscava somente sustar alguns trechos da Resolução do CFP, como os artigos 3º e 4º. O primeiro diz 

que os psicólogos não vão favorecer a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotar 

ação coercitiva para orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. As (os) profissionais da área 

também não vão colaborar com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades. 

O segundo artigo fala que as (os) psicólogas (os) não vão se pronunciar, nem participar de pronunciamentos 

públicos, nos meios de comunicação de massa, de forma a reforçar preconceitos sociais existentes em relação 

aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. 

Representantes de diferentes conselhos profissionais decidiram, durante reunião no dia 10 de março, 

em Brasília, articular ações para defender a Resolução, como: Entregar um manifesto aos parlamentares com 

normas de atuação para psicólogas (os) sobre orientação sexual, produzir campanha para difusão em portais 

institucionais e redes sociais e elaborar parecer jurídico sobre a constitucionalidade da norma, foram algumas 

das estratégias definidas no encontro. As representantes das entidades estão preocupadas com as consequências 

da derrubada da Resolução CFP nº 01/1999. Para elas, o resultado é o aumento dos desrespeitos e preconceitos 

às vivências da sexualidade que destoem do padrão heterossexual no âmbito das políticas públicas. Poderá 

haver, ainda, retrocesso em termos de acesso aos direitos historicamente negados às pessoas homossexuais. 

                                                           
1Art. 3º e parágrafo único da Resolução 001/1999, de 22 de março de 1999. 
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Novos encontros foram marcados e outras parcerias estão sendo feitas para que o coletivo em defesa da 

Resolução CFP nº 01/1999 consiga impedir a aprovação do PDL 539/2016 (CFP, 2017). 

CONSIDERANDO que a Psicologia pode e deve contribuir com seu conhecimento para o 

esclarecimento sobre as questões da sexualidade, permitindo a superação de preconceitos e 

discriminações; 

 Os Conselhos Federal e Regionais de Psicologia, conforme reportagem no site do CFP 

(2017), ampliou o diálogo com movimentos sociais, entidades da sociedade civil e instituições de 

ensino para criação de uma frente em defesa do direito à diversidade. Para as entidades da Psicologia, 

as tentativas de sustar a Resolução CFP nº 01/1999 representam um sério risco à sociedade porque de 

encontro ao respeito à diversidade. “É de suma importância ampliar este debate e entender que essa 

é uma temática não apenas de interesse do CFP, mas da sociedade como um todo. Essa resolução nos 

é muito cara porque defende a liberdade dos sujeitos de viverem a sua sexualidade sem que isso seja 

considerado uma patologia”, afirma a vice-presidente da Fenapsi, Shirlene Queiroz de Lima. Dentre 

as ações já em andamento, está a elaboração de uma carta aberta à sociedade, a articulação de 

audiências públicas e atividades regionais com entidades da Psicologia, movimentos em defesa dos 

direitos humanos e sociedade civil. 

Considerações finais 

 De conformidade com o exposto, o profissional da Psicologia, comprometido com 

questões éticas e, acima de tudo, com os direitos humanos, deve contribuir para dissipar, aos poucos, 

aquilo que já foi disseminado como correto; evitar a patologização que envolve a orientação sexual; 

colaborar para o entendimento acerca da luta pela diversidade, priorizando o fator marcante da 

discussão que é a subjetividade do sujeito, não podendo ser, esta, imposta por concepções prontas e 

hostis. Dessa forma, é imprescindível que aja a constante reflexão sobre a prática profissional, bem 

como a compreensão das normativas que regem o fazer do psicólogo para que, assim, se possa 

minimizar a leva de estigmatizações presentes na sociedade. Entendemos, ainda, que o espaço para 

estas reflexões devem ser o de formação em Psicologia, iniciando na graduação, não apenas nas 

disciplinas de Ética do Psicólogo, mas como debates transversais nas diversas disciplinas que compõe 

os Programas e Projetos dos Cursos de Graduação em Psicologia. 
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Repressão sexual e A Garota Dinamarquesa: a jornada de Lili Elbe e a 

constituição de sua identidade  

SABADIN, Ana Rita1 

NUNES, Cristina de Moraes2 

Resumo 

A cinematografia, como parte do universo da arte, representa uma forma de comunicação e 

representação da realidade, permitindo reflexões acerca de fatos e acontecimentos reais ou fictícios. 

Dessa forma, muitas das questões sociais relacionadas a experiências e vivências do indivíduo podem 

ser retratadas pelo cinema. É nesse sentido que, levando em conta as recorrentes questões sobre 

orientação sexual e identidade de gênero, bem como as obras (cinematográfica e literária) que contam 

a história de Lili Elbe, se propõe, neste trabalho, uma análise sobre as vivências da personagem 

principal do filme A Garota Dinamarquesa, cujo escopo é a vida da primeira transgênero a submeter-

se a uma cirurgia de readequação sexual. Para tal, utilizaram-se alguns conceitos de Sigmund Freud 

e Michel Foucault acerca da sexualidade e repressão e de Joan Scott acerca dos estudos sobre gênero.  

Palavras-chave: Repressão; Sexualidade; Identidade sexual;  

 

Introdução 

Intitulado A garota Dinamarquesa, o filme dirigido por Tom Hooper, que estreou no Brasil em 11 de 

fevereiro de 2016 retrata a história de Lili Elbe. Baseado na obra literária do editor norte-americano 

David Ebershoff, a história permaneceu desconhecida até que o autor, ávido por contar a história de 

Lili, publica o romance, baseando-se nos escritos dos diários dela. Lili Elbe, nascida Einar Mogens 
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Wegener é, até onde se tem conhecimento, a primeira transgênero a se submeter a uma cirurgia de 

mudança de sexo.  

Dessa forma, faz-se necessário uma análise acerca da vida dessa personagem, ícone da luta pela 

diversidade em uma Dinamarca que enfrenta as consequências da 1ª Guerra Mundial, em plena 

década de 1920. Reconstruindo sua identidade, Lili, nascida Einar, vivencia, ao mesmo tempo, o 

desenraizamento de sua história e a constituição de uma nova jornada, enfrentando o preconceito, os 

seus conflitos interiores, a repressão. Importante mencionar que ser casado com Gerda não impediu 

que Lili vivesse, pois, antes de tudo, a história de Einar, Gerda e Lili foi uma história de amor e de 

reconstrução.  

Objetivos 

O que se pretende, com este trabalho, é fazer uma análise acerca das vivências da personagem quanto 

a sua identidade de gênero; a construção de sua individualidade como sujeito, além de ponderar sobre 

as maneiras pelas quais a personagem assume sua verdadeira personalidade em uma época marcada 

pelo conservadorismo e concepções sociais enraizadas sobre a sexualidade.  

Metodologia 

Primeiramente, fez-se a leitura da obra literária de David Ebershoff, assistiu-se ao filme A Garota 

Dinamarquesa e, após, buscou-se leituras que pudessem apoiar teoricamente a análise pretendida, 

usando-se, para tal finalidade, alguns dos conceitos de Sigmund Freud acerca da sexualidade e da 

repressão; ainda, as reflexões de Joan Scott acerca dos estudos sobre gênero e, além disso, as 

considerações de Michel Foucault sobre o tema sexualidade. 

Resultados e discussões 

Basicamente, o filme nos mostra a história de vida de Einar Wegener (vivenciado pelo aclamado ator 

Eddie Redmayne), pintor, professor, que se casa com Guerda (interpretada por Alicia Vikander). Einar 

é um artista cuja obra é singular; pintor de paisagens em cores frias, suas pinturas lhe rendem fama e 

sucesso em Copenhague, na Dinamarca, onde vivem. Guerda, também pintora, possui uma obra 

inovadora em que estiliza retratos femininos coloridos e com a presença de nudez. Em certa ocasião, 

com uma tela por terminar e o fato de a amiga que servia de modelo ter desmarcado em cima da hora, 

Gerda solicita ao marido que vista as meias e sapatos da modelo para que pudesse terminar a pintura. 

Einar, satisfazendo a vontade da esposa, veste as meias, os sapatos e coloca por cima de suas vestes 

o vestido usado pela modelo. Nesse momento, um novo ciclo se iniciaria na vida do casal, 

principalmente na vida de Einar: sentindo a doçura da seda tocar seu corpo, ele constata sensações 

agradáveis ao vestir roupa de mulher. Nascia, ou renascia, por assim dizer, Lili Elbe. 

Encarado, primeiramente, como uma brincadeira, o fato de Einar vestir-se de mulher tornou-se 
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corriqueiro. Desde ir a um baile da alta sociedade, Lili, apresentada às pessoas como prima de Einar, 

começou a fazer diversas aparições públicas sem levantar suspeitas de quem era. A situação muda 

quando Einar percebe que Lili é sua verdadeira identidade. Assim, o casamento de Einar e Gerda, no 

início dessa trajetória, é abalado devido à turbulência de emoções com as quais ambos não sabem 

lidar. Foi nesse mesmo momento que Gerda começa a pintar retratos de Lili e sua arte passa a ser 

reconhecida. 

Einar vê-se na obrigação de procurar ajuda médica, já que, aliados aos desejos de ser Lili, sofria com 

fortes dores abdominais e sangramentos nasais recorrentes. Visitou vários médicos e passou por 

diversos exames, estes não detectando nenhuma doença fisiológica. O diagnóstico baseava-se em 

perversão, histeria, esquizofrenia. Alguns anos mais tarde, Lili passaria por procedimentos cirúrgicos 

para readequação sexual, na Alemanha, com o apoio de sua esposa. Após a quinta cirurgia (para 

implantação de útero), Lili não resistiu e morreu pouco antes de completar 50 anos.  

Por diversas vezes, recebendo destaque no filme e também no livro, Einar faz referência a sua infância 

e a seu amigo de infância e adolescência, Hans. Uma das pinturas favoritas de Einar era um local em 

Judlandt, Paris, que vivenciou momentos felizes com Hans: amigos inseparáveis, chegaram a beijar-

se algumas vezes, despertando, em Einar, sua paixão pelo amigo, fato que suscitou a agressividade 

do pai que reage com violência ao ver os amigos aos beijos. Isso nos remete à reflexão de Michel 

Foucault quando diz que as crianças vivem uma espécie de relações polimorfas, ou seja, sem padrões 

imutáveis de comportamentos também quanto à sexualidade; “a liberdade de não ser adulto consiste 

justamente em não estar dependente de uma lei ou princípio, tão entediante, da sexualidade” 

(FOUCAULT, apud RIBEIRO, 1999). 

Faz-se imperioso demonstrar que, recorrente na obra de Einar, o local de sua infância na França 

despertava nele desejos e a vontade de retratar aquela paisagem com perfeição. Notoriamente, Einar, 

através de sua arte, retrata seu estado emocional: como maneira de contornar a repressão de sua 

sexualidade, fazia emergir, na sua arte, o local que remetia à liberdade de ser quem era “por dentro”, 

uma simbologia capaz de dar vazão a sentimentos sufocados. 

Freud já mencionava a arte em seus escritos: 

 
Apenas em um único campo da nossa civilização foi mantida a onipotência de pensamentos 

e esse campo é o da arte. Somente na arte acontece que um homem consumido por desejos 

efetue algo que quase se assemelhe à realização desses desejos e o que faça com que um 

sentido lúdico produza efeitos emocionais – graças à ilusão artística – como se fosse algo real 

(FREUD, 1913, p. 100). 

 

Isso fica claro no filme, já que, após permitir que Lili viesse à tona, Einar não sentiu mais vontade e 

necessidade de pintar, tanto é que abandona a pintura. A pintura daquele lugar significava, para ele, a 
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possibilidade de estar novamente com Hans, libertando suas emoções reprimidas: pelo pai, pela 

sociedade, por ele mesmo. Quando Lili dá espaço a quem ela é, não necessita mais subjugar à pintura 

o seu status; ela promove sua arte através de suas vestimentas, maquiagem, através da autonomia de 

identidade, numa visível promoção de sua subjetividade. Ela pôde, enfim, exteriorizar o que há muito 

foi reprimido. 

Quanto à sexualidade e repressão, Foucault vai discorrer sobre as relações de poder relativas a 

questões de sexualidade, não num discurso político, mas na busca de verdades. Assim, sustenta que 

“as 'verdades' produzidas em relação à sexualidade tornou-se um problema, uma vez que levaram à 

repressão sexual” (FOUCAULT, apud RIBEIRO, 1999, p. 360). 

Nesse sentido, o autor enfoca a questão da homossexualidade asseverando que: 

 

Em torno de 1870, os psiquiatras passaram a considerá-la como objeto de análise médica, 

ponto de partida para a introjeção de novas intervenções e controles. Os homossexuais 

passaram, assim, a ser percebidos como loucos ou doentes do instinto sexual. Antes, eram 

considerados libertinos ou delinqüentes. Surge, então, a invenção estratégica da "mesma" 

vontade de verdade. O mesmo acontece com as demais minorias: a mulher, o negro, etc. Os 

mesmos mecanismos levam à patologização da mulher ao considerar seu sexo frágil, quase 

doente (FOUCAULT, apud RIBEIRO, 1999, p. 360)  
 

Diante de tal perspectiva, Freud afirma que o inconsciente ganha estrutura a partir da repressão da 

sexualidade, já que seus conteúdos ficam mantidos fora do alcance da consciência (FREUD, 1986). 

De acordo com o mesmo autor, “[...] a sublimação do instinto constitui um aspecto particularmente 

evidente do desenvolvimento cultural; e é ela que torna possível as atividades psíquicas superiores, 

científicas, artísticas e ideológicas, o desempenho de um papel tão importante na vida civilizada” 

(FREUD, 1986, p.118).  

Nesse mesmo sentido, Freud, em Três ensaios sobre sexualidade e outros trabalhos, abordou o tema 

da sexualidade demonstrando que ela se constitui a partir do contato com o outro nos primeiros anos 

de vida, mais precisamente através do Complexo de Édipo. 

 

A Psicanálise considera que a escolha de um objeto, independentemente de seu sexo - que 

recai igualmente em objetos femininos e masculinos - tal como ocorre na infância, nos 

estágios primitivos da sociedade e nos primeiros períodos da história, éa base original da qual, 

como consequência da restrição num ou noutro sentido, se desenvolvem tanto os tipos 

normais como os invertidos. Assim, do ponto de vista da Psicanálise, o interesse sexual 

exclusivo de homens por mulheres também constitui um problema que precisa ser elucidado 

[...] A atitude sexual definitiva do indivíduo não se define senão depois da puberdade e é o 

resultado de numerosos fatores, nem todos ainda conhecidos, alguns são de natureza 

constitucional; os outros, porém, são acidentais (FREUD, 1905, p. 146). 
 

O autor, ainda, referente a isso, fala em inversão sexual e classifica-a em três tipos: invertidos 
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absolutos (objeto sexual do mesmo sexo), anfígenos (objeto sexual pode ser de ambos os sexos) e 

ocasionais (em virtude de condições externas); (FREUD, p. 129). Demonstra, ainda, que a inversão 

não é inata e que há algo no indivíduo que tende a ela. O autor, também, relaciona a homossexualidade 

a teorias da bissexualidade. 

Essencialmente, Lili, nascida como Einar, se sentia mulher. Sentia a real necessidade de deixar Lili 

viver; essa era sua verdadeira identidade. “Tinha a impressão de ter a alma presa numa jaula de ferro 

forjado: era o seu coração enfiando o focinho nas costelas, enquanto Lili mexia-se lá no fundo, 

despertando e esfregando o lado do corpo nas barras do corpo de Einar” (EBERSHOFF, 2016, p. 

101). Sobre isso, os estudos de Joan Scott mostram-se relevantes para o tema. Para a autora, o conceito 

de gênero implica em quatro elementos: 

 

1) símbolos culturais disponíveis (da tradição cristã ocidental) – que evocam representações 

múltiplas e contraditórias, por exemplo, Eva e Maria como símbolos de mulher; 2) conceitos 

normativos – que colocam em evidência interpretações do sentido dos símbolos, limitando e 

contendo suas possibilidades metafóricas; 3) inclusão da noção do político – como referência 

às instituições e organizações sociais; e 4) identidade subjetiva – referenciada pela psicanálise 

lacaniana que concebe a formação da identidade de gênero a partir das relações objetais 

estabelecidas com o Complexo de Édipo, nas primeiras etapas do desenvolvimento humano 

(SCOTT, 1995, p. 86) 
 

Tomando-se por base o quarto elemento apresentado por Scott, percebe-se que gênero possui ligação 

direta com a opressão do patriarcado 

 

(...) que está arraigado politicamente no discurso lingüístico e social. Para tanto, as diferenças 

entre os sexos se pautam em construções simbólicas hierárquicas que associam o masculino 

com quaisquer termos que estejam em posição superior […] o gênero corresponde a uma 

construção social arbitrária, cabendo à sociedade nomear e incluir semanticamente sentidos 

ao termo. Assim, reconhecer que o gênero é uma categoria construída permite desarmar o 

binarismo, a valoração e a oposição que impregnam os seus diversos significados 

(FAGUNDES et al. 2009, p.5). 

 

Tanto no filme quanto no livro, retrata-se a desorganização interior vivida por Lili no momento em 

que dá vida a sua identidade. Por vezes demonstra, principalmente na obra literária, dúvidas acerca 

do que fazer com os acontecimentos, sentindo que, dentro de si, havia duas pessoas; mas, ao mesmo 

tempo, sentia a necessidade de reinvenção de sua realidade. 

 

As roupas e o ruge eram importantes, mas a verdadeira transformação era descer aquele túnel 

interior com algo semelhante a uma sineta de jantar e despertar Lili. Ela sempre gostava do 

som tilintante de cristais. Era fazer a escalada de volta com a mão orvalhada de Lili na de 

Einar, garantindo a ela que aquele mundo brilhante e barulhento era todo seu […] 

[…] Quantos anos tinha Lili? Quando Lili emergia e Einar se retirava, anos desapareciam: 

anos que haviam enrugado a testa e curvado os ombros de Einar, anos que lhe haviam imposto 

um silêncio resignado. A primeira coisa que se notava era a postura de Lili, seu frescor e sua 
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agilidade. A segunda era a voz suavemente curiosa. A terceira, como relatava Greta, era o 

cheiro de uma menina que ainda não azedara. (EBERSHOFF, 2016, p. 105) 
 

Descobrindo-se mulher, Lili consegue transformar sua realidade e expressar a obra de arte mais 

importante de sua vida: ela mesma. É neste ínterim que sua história serve de inspiração para tantas 

pessoas que procuram constituir-se como sujeito a partir da liberdade de ser o que é. Importante 

considerar que o ponto crucial do percurso de Lili na concepção da sua subjetividade é o amor 

incondicional de Gerda. Sua resiliência e compaixão são mostradas no filme, bem como na obra 

literária. Ela esteve com Lili em todos os momentos; evidentemente, não há de se negar que Gerda 

passou por momentos de fraqueza e conflitos ao sentir “perder” seu marido para Lili. No entanto, ao 

mesmo tempo, ela ganhou nova inspiração para sua arte, reinventando, também, sua realidade. 

Evidentemente, Gerda foi um exemplo de superação, aceitação, apoio e amor.  

Considerações finais 

Einar, logo que começou dar vida à Lili, estabeleceu, a si mesmo, o prazo de 01 (um) ano para se 

reorganizar: “Se em um ano, Lili e Einar não tiverem se entendido, ele viria à praça e se mataria. Ele 

retornaria à praça com a pistola e, sobre a negra noite de maio, a encostaria na têmpora” 

(EBERSHOFF, 2016, p. 149). Provenientes da repressão com a qual conviveu por longo tempo, esses 

sentimentos despertaram em Einar a necessidade e urgência em definir-se; no entanto, não 

conseguiria desfazer-se de Lili.  

Importante mencionar que, após submeter-se às cirurgias, o caso de Lili tornou-se conhecido na 

Dinamarca e em outros países, já que pela natureza inusitada, a imprensa procurou noticiar os fatos. 

“Ao redor do mundo, jornais relatavam a história de Lili com uma mistura de reverência e 

condenação”, demonstrando ser, na época, uma grande história; “já em 1931, quando Lili morreu, até 

os jornais de Copenhague a retrataram mais como uma individualista sem igual do que como a 

precursora de um movimento” (EBERSHOFF, 2016, p. 362).  

A história de Lili é pioneira na luta pela identidade sexual do sujeito e, com certeza, não é a última. 

Haverá muitas “Lilis” passando por situação semelhante e travando uma luta diária com a sociedade 

e consigo mesmas na busca de sua esfera constitutiva enquanto sujeito. E suas histórias merecem ser 

contadas e respeitadas para que, com o passar do tempo, a repressão, o preconceito e os estigmas não 

continuem sendo perpetuados. Desse modo, será possível termos uma sociedade em que prevalece o 

respeito e o acolhimento do diferente, na qual as pessoas sintam-se livres para assumir a sua real 

identidade.  
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 Representações sociais sobre homossexualidade e o papel da psicologia: 

uma revisão bibliográfica 

GIZERIA, Marcos Gilliard Vieira1  

PIZARRO, Bruna Osório2  

INTRODUÇÃO: A sexualidade humana é um assunto que constitui tabu social ainda nos dias de hoje. Quando 

consideramos, então, a sexualidade de pessoas que não seguem os padrões heteronormativos vigentes 

(homossexuais), tendemos a encontrar, além de tabus, posicionamentos que levam ao julgamento, à 

condenação e ao menosprezo. Resultado disso é o fato de o Brasil figurar entre os países que mais discriminam 

e matam homossexuais no mundo, sendo comum pessoas que ainda enxergam gays, lésbicas e bissexuais como 

sendo sujeitos que possuem algum desvio de caráter e falhas morais (LACERDA, PEREIRA e CAMINO, 

2002). Historicamente, em âmbito nacional, constatamos que a homossexualidade também foi encarada 

negativamente pela Medicina e pela Psicologia, sendo que ambas as áreas a patologizavam até poucas décadas 

atrás. Apenas em 1985 o Conselho Federal de Medicina deixou de considerar tal orientação sexual como 

doença (SCARDUA; SOUZA FILHO, 2006), e somente em 1999 o Conselho Federal de Psicologia emitiu a 

resolução 001/99, proibindo que psicólogos tratassem a homossexualidade como doença no exercício de sua 

profissão (CFP, 1999). Dito isto, entendemos que seja fundamental identificar algumas das representações 
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sociais correntes ainda hoje sobre a homossexualidade para, então, problematizá-las e pensar maneiras de 

modificar e trabalhar aquelas representações negativas que ainda persistem em nosso meio social. Este, 

portanto, é o objetivo deste trabalho. Cabe destacar aqui o conceito básico de representação social em que nos 

fundamentamos: as representações sociais, conceito desenvolvido por Serge Moscovici em 1961, são 

entendimentos que fazemos sobre o real e que são compartilhados socialmente por muitos indivíduos ou 

grupos, sendo que este entendimento (visão do real) reflete-se diretamente na forma como lidamos com aquilo 

que temos representado mentalmente. Sua relevância não se encontra apenas no fato de moldarem a perspectiva 

pela qual enxergamos as coisas e construímos subjetivamente suas identidades, mas também pelo fato de 

transbordarem na maneira como nos relacionamos e nos comportamos perante os mais variados fatos ou grupos 

sociais (CAMPOS, CHAMON e GUARESCHI, 2014).  

MÉTODO: Este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica não sistemática de artigos acadêmicos que se 

propuseram a abarcar o tema das representações sociais da homossexualidade. A busca por tais artigos se deu 

por meio do site Google Acadêmico, utilizando-se, juntas, as seguintes palavras-chave: homossexualidade, 

representações sociais e psicologia. Tais buscas foram realizadas no mês de maio de 2017, sendo que nos 

detivemos em fazer uma leitura dinâmica dos artigos que apareceram nas duas primeiras páginas de resultados. 

Devido à limitação de referenciais teóricos estipulada para este trabalho neste evento, optamos então por 

utilizar o artigo com publicação mais recente como nossa principal fonte de análise, não apenas por sua 

atualidade, mas também por seu título e enquadre específicos em nossos objetivos (Representação Social de 

Universitários sobre a Homossexualidade e Identidade de Gênero, de Frank Duarte e Maria do Socorro 

Perpétuo Socorro Flor, 2016). Dois dos demais artigos foram utilizados anteriormente neste trabalho como 

suporte para embasar alguns dados aqui apresentados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O artigo analisado destacou cinco diferentes representações sociais sobre a 

homossexualidade que foram constatadas a partir de um estudo conduzido com universitários no estado do 

Amazonas. Tais represetanções sociais são: 1) a homossexualidade enquanto um fenômeno biológico, 

partindo-se do entendimento de que seria uma doença causada por distúrbio hormonal, gestacional ou 

fisiológico; 2) homossexualidade enquanto uma questão ético-moral, vista aqui como um desvio ou falta de 

caráter, como uma falta de respeito aos demais ou carência de valores; 3) homossexualidade enquanto resultado 

da falta de religiosidade, entendendo-se aqui que sujeitos homossexuais são pessoas pecadoras que vivem em 

desacordo e/ou desobediência à palavra de deus; 4) homossexualidade enquanto fenômeno psicossocial, 

entendida como uma orientação sexual assim como a heterossexualidade; e 5) homossexualidade enquanto 

fenômeno puramente psicológico oriundo de algum trauma ou abuso vivido na infância. Como podemos 

perceber, dos cinco conjuntos de crenças encontrados pela pesquisa de Duarte e Flor (2016), apenas um (o 

psicossocial) demonstra uma representação social positiva quanto à homossexualidade, fator este que revela 

um dado que pode nos ajudar a entender o porque a homofobia ainda está tão presente na sociedade brasileira. 

Cabe aqui destacar que Moscovici (2011) menciona que as representações “agem como suportes para muitas 

palavras ou ideias”, isto é, elas têm o poder de embasar as nossas ações, guiando-nos em nossas crenças, 
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materializando-se em nossas atitudes e opiniões. Dito isto, podemos perceber que as representações sociais 

têm forte potencial de influenciar na maneira como nos colocamos perante o outro.  Moscovici (2011) nos faz 

lembrar ainda que é por meio das representações sociais que organizamos nossas impressões da realidade, 

apoiando-as naquilo que nos é perceptível ou até mesmo imaginável. Criamos, assim, uma determinada visão 

do real, a qual pode acabar se colocando de forma limitada, visto que ela representa o real, não necessariamente 

o é. Sendo assim, uma vez que um sujeito enxergue a homossexualidade como algo desviante, podemos inferir 

que tal sujeito estará mais propenso a ter atitudes discriminatórias contra pessoas homossexuais devido ao 

entendimento que tem sobre esta forma de sexualidade. Ademais, devemos considerar que, ao longo da 

história, a representação social da homossexualidade tem sido perversa com pessoas gays, lésbicas e bissexuais 

(LGB), deixando-as vulneráveis e à mercê das mais diversas discriminações, julgamentos e condenações 

morais. Podemos então, a partir da pesquisa observada para este trabalho, notar que ainda hoje tais 

representações sociais negativas sobre a homossexualidade originadas pela Igreja e pela própria Ciência no 

passado ainda se mantêm fortemente disseminadas, fomentando a estigmatização dos sujeitos LGB, além das 

mais variadas formas de violência contra essa população. Percebemos, então, que considerar a existência das 

representações sociais da homossexualidade enquanto influentes no comportamento e no tratamento social 

dispensado aos sujeitos LGB é de extrema importância, visto que essas representações são, não raramente, 

aquilo que embasa as atitudes discriminatórias que se materializam no cotidiano dessas pessoas. Entendido 

isto, devemos, então, ponderar sobre a importância da Psicologia, enquanto ciência e profissão que visa a 

promoção do bem-estar humano, como elementar na transformação das representações sociais negativas ainda 

existentes sobre a homossexualidade. Cabe, portanto, aos psicólogos e psicólogas buscarem, primeiramente, 

se inteirar sobre o assunto, capacitar-se e, então, fazer de sua prática uma possibilidade de mudança de tais 

representações. É importante salientar ainda que as instituições formadoras de profissionais da psicologia 

devem assumir, por meio de seus cursos de graduação da área, o compromisso de desenvolver em suas grades 

curriculares o respeito à diversidade sexual, permitindo que seus acadêmicos tenham ao longo de suas 

formações reflexões sobre o amplo universo da sexualidade humana, de modo que possam desvincilhar-se de 

velhos preconceitos que por ventura carreguem e, assim, sejam capazes de se transformar em psicólogas e 

psicólogos realmente comprometidos com o respeito ao ser humano de maneira integral e plural.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Tendo sido mais uma vez constatadas representações sociais que conduzem à 

homofobia e às suas graves consequências, fica claro que urge a necessidade de mudanças em tais perspectivas 

que ainda hoje levam muitas pessoas a terem entendimentos errôneos sobre a homossexualidade, o que, 

consequentemente, as conduz à prática da discriminação e da violência, seja esta física ou psicológica. A 

Psicologia deve ter, por sua vez, papel protagonista nesta promoção de modificações do entendimento social 

sobre a sexualidade dita não padrão e, sendo assim, cabe deixar destacado que os profissionais desta área 

devem assumir seu compromisso para com a promoção da igualdade e da redução de preconceitos, pondo em 

prática aquilo que já está previsto na resolução 001/99 do Conselho Federal de Psicologia, a qual declara que 

“os psicólogos deverão contribuir, com seu conhecimento, para uma reflexão sobre o preconceito e o 



ISSN: 2358-0143 
ANAIS DO V PSICOLOGIA SABERES E PRÁTICAS: Questões de Gênero: reflexões e desafios- FISMA 2017 

 

 
 

desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra aqueles que apresentam comportamentos ou 

práticas homoeróticas”.  

Palavras-chave: homossexualidade; representações sociais; psicologia.  

 

Referências 

CAMPOS, P. H. F.; CHAMON, E. M. Q. O.; GUARESCHI, P. Textos e debates em Representação Social. 

Porto Alegre, RS: ABRAPSO, 2014.  

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução CFP nº 001/99 de 22 de março de 1999. Brasília, 

1999.  

DUARTE, F.; FLOR, M. S. P. S. Representação social de universitários sobre a homossexualidade e 

identidade de gênero. Revista Nanbiquara, vol. 3, v2 – abr-dez/2016.  

LACERDA, M.; PEREIRA, C.; CAMINO, L. Um estudo sobre as formas de preconceitos contra 

homossexuais na perspectiva das Representações Sociais. Psicologia: Reflexão e Crítica, v.15 p. 165-178, 

2002.  

MOSCOVICI, S. Representações Sociais: Investigações em psicologia social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  

SCARDUA, A.; SOUZA FILHO, E. A. O debate sobre a homossexualidade mediado por 

Representações Sociais: perspectivas homossexuais e heterossexuais. Psicologia: Reflexão e Crítica, 

v.19, p. 1-25, 2006. 

 

A violência enfrentada pelas profissionais do sexo 

 

Martha Luiza Streck 1  

Katia Simone da Silva Silveira2   

Introdução 

Neste trabalho buscou-se conhecer sobre as situações de violência que vivenciam as 

prostitutas. Pretendeu-se discutir sobre as experiências vividas por essas mulheres, abordando 

também sobre outros aspectos envolvidos nesse contexto, como relações sociais e as relações de 

poder. O trabalho da prostituição, é uma das atividades comerciais mais antigas da história. O trabalho 
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exercido pelas profissionais do sexo trata-se de uma prática sexual remunerada, que para acontecer 

não é necessário que exista vínculo de afeto entre as pessoas que realizam, o que acontece é uma troca 

de prazeres por valores materiais (PENHA, 2012). 

A partir de estudos realizados com prostitutas, alguns autores como Penha (2012) e Moreira 

(2012) puderam apontar que a violência está presente e voltada frequentemente a essas profissionais. 

A violência é considerada um grave problema social e de saúde pública pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), e entendida como qualquer ato que acarrete danos ou sofrimento, psicológico, 

sexual ou físico, inclusive atos que façam com que a pessoa se sinta ameaçada ou privada. A 

prostituição apresenta-se como cenário no qual pode ocorrer violência. Socialmente, a atividade que 

a prostituta exerce não recebe aprovação moral, o que a expõem a um risco ainda maior (MOREIRA; 

MONTEIRO 2012). 

O ambiente em que a mulher atua também a expõe a uma posição mais vulnerável, visto que 

na rua, está sujeita a agressões, que são vindas de agenciadores de “programa”, policiais e dos clientes, 

principalmente no momento em que é feito o acerto pelo trabalho. As formas de violência apresentam-

se de uma forma bastante ampla, que pode ser tanto física (abuso sexual, por exemplo), xingamentos, 

tráfico de mulheres, humilhações e palavras ofensivas, (MOREIRA; MONTEIRO 2012). 

Cabe ressaltar que as mulheres prostitutas, são frequentemente alvos de violência pelos 

clientes, em função de que esses entendem que o pagamento pelo trabalho, lhe dá o poder para dirigir 

ofensas, abusar de maneira física, sexual e psicológica. Visto a variedade e frequência com que são 

agredidas as prostitutas, o objetivo principal deste trabalho, é identificar os diferentes aspectos ligados 

a violência voltada a essas mulheres. 

Método 

Este trabalho é uma revisão bibliográfica. Para a elaboração foram utilizadas duas 

plataformas de pesquisa, Scielo e Pepsic. Buscou-se nas bases de dados artigos científicos que 

abordasse o assunto de interesse, foram utilizadas as palavras-chaves: “prostitutas”, “violência”, 

“agressão”.  

Gil (2008) aponta que a pesquisa bibliográfica é realizada a partir de produções já 

elaboradas, como por exemplo livros e artigos científicos. Nas palavras de Gil (2008), a vantagem na 

realização de uma pesquisa desse tipo, está no fato de possibilitar a quem investiga, a cobertura de 

uma ampla gama de fatores, do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

Como critério de inclusão foram selecionados artigos completos, disponíveis online e 

gratuitos, considerando todos os anos de publicação. Foram selecionados 3 trabalhos, que passaram 

por análise, que será apresentada nos resultados e discussão. 
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Resultados e discussão 

Quanto trata-se do contexto da prostituição, a prática da violência está, constantemente 

presente, é o que relata os três artigos científicos utilizados para a elaboração deste trabalho. Muito 

além da agressão física, a violência apresenta-se através de xingamento, não pagamento pelo serviço, 

estupro, ofensas morais e verbais. 

Na pesquisa de Moreira e Monteiro (2012), são apresentados alguns discursos de mulheres 

prostitutas, em que as mesmas expõem as situações pelas quais passam diariamente, os seus medos e 

como se sentem quando agredidas e violentadas. Uma das mulheres escutada pela pesquisa, refere 

que quando vai fazer algum programa, a mesma sente que está correndo três riscos: de ser morta, de 

ser estuprada e de ser assaltada. A mesma mulher conta que já aconteceram episódios em que o cliente 

exigiu que mesma fizesse coisas as quais ela não queria, e que por esse motivo o “cliente” roubou o 

dinheiro que ela havia ganho e ainda deu tapas em seu rosto. 

O fato de não pagar pelos serviços prestados é considerado, nos estudos, como violência e 

desvalorização do trabalho da profissional no sexo, o não recebimento pelos serviços é comparado a 

um estupro. Assim, observa-se nesse cenário a existência de relações desiguais, assimétricas e de 

desvalorização, além da discriminação da prostituta pelo fato de ser mulher, pobre e exercer esse 

trabalho (MOREIRA; MONTEIRO 2012). Nas palavras de Moreira e Monteiro (2012) tais ações 

apresentam-se como violência de gênero, que acabam afetando a integridade biopsicossocial, com 

problemas que vão desde as doenças nos sistemas digestivos e circulatórios, ansiedade, depressão, 

uso de entorpecentes, até o surgimento de lesões físicas. 

Na pesquisa de Penha e colaboradores (2012) foram levantados dados importantes em 

relação as características da violência sofrida pelas mulheres prostitutas. De um total de 76 mulheres 

31 afirmaram já ter sofrido algum tipo de violência, sendo que o tipo de violência que prevaleceu 

nesses casos foi a psicológica (26 casos), seguida pela violência física (13 casos). As agressões 

sofridas pelas prostitutas aconteceram principalmente em via pública e em residências, sendo que o 

agressor foi o cliente, na maioria das vezes. Sobre as características das mulheres a pesquisa apontou 

que a maioria era jovem (de 20 a 30 anos), com baixa escolaridade, baixa renda (de meio a um salário 

mínimo) e exercem a atividade por tempo superior a dois anos. (PENHA; CAVALCANTI; 

CARVALHO; AQUINO; GALIZA; PINHEIRO, 2012). 

As pesquisas também mostram que existe outro fator que gera divergências quando são 

realizados os “programas”, que é o uso do preservativo. Guimarães e Hamann (2005 apud SILVA, 

2010) apontam que a procura de poucos clientes e a concorrência acabam fazendo com que as 
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prostitutas sintam dificuldade em conversar sobre o uso ou não do preservativo com o cliente, o que 

a faz aceitar práticas não seguras. A profissional do sexo sabe da necessidade do uso do preservativo, 

entretanto o cliente se recusa a fazer o pagamento se usar, o que faz com que a atividade da prostituta 

seja paradoxal, o que acaba lhe causando sofrimento. 

Moreira e Monteiro (2012) observam que a atividade da prostituição é percebida pelas 

profissionais como espaço de sofrimento e verbalizada como perigoso. Algumas mulheres deixam 

claro que diante dos problemas, como as agressões e desrespeito que são vivenciados, as mesmas 

desejam exercer outra atividade, mas em função da falta de qualificação, não visualizam 

possibilidades, sendo, portanto, obrigadas a permanecer na atividade de prostituta. 

No Brasil existem alguns serviços especializados no atendimento de vítimas de violência, 

como por exemplo as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM), Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência 

Social (CREAS), Casas Abrigos, entre outros. Entretanto, a pesquisa de Penha e colaboradores 

(2012), apontou que as prostitutas procuram com pouca frequência por esses serviços, que, talvez, 

por sentirem-se excluídas socialmente, não se sintam merecedoras do direito de realizar a denúncia 

ou receberem atendimento por alguma agressão sofrida. 

 

Considerações finais 

A partir da realização deste trabalho, tornou-se possível ampliar o conhecimento em relação 

ao contexto de trabalho das prostitutas. Compreendeu-se os aspectos que estão relacionados as ações 

de violência, que podem ser psicológicas, físicas e morais.  

Os agressores entendem que por estarem pagando pelo trabalho da prostituta, podem exigir 

o que quiserem das mesmas e que quando alguma de suas vontades não são satisfeitas possuem o 

direito de agredi-las. Outro ponto que com frequência acaba gerando situações de violência é em 

relação ao uso ou não do preservativo, muito clientes se negam a pagar pelo “programa” caso a mulher 

exija o uso da camisinha. Está também é uma forma de violência contra mulher, pois está expondo-a 

a um risco de contrair alguma doença sexualmente transmissível. 

 Para melhorar as condições de trabalho das prostitutas e diminuir a incidência da violência 

é importante que sejam realizados trabalhos que visem o empoderamento dessas mulheres, no sentido 

de orientar que elas não só podem, como devem procurar por serviços que podem ajudá-las no 

enfrentamento dessas situações. 
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A possível influência dos aspectos financeiros na vida a dois 

 

Graciela Coelho da Silva 1 

 Caroline De Abreu Prola Fritsch2 

 

RESUMO: O presente trabalho é fruto da realização de um pré-projeto de pesquisa dentro da 

disciplina de TCC1 da Faculdade Integrada de Santa Maria no Curso de Psicologia. O mesmo, tem 

como tema a influência da vida financeira na conjugalidade. Foi realizado uma revisão de literatura 

que objetivou identificar elementos sobre a conjugalidade, novos casais e a contemporaneidade, 

conjugalidade e a vida econômica do casal, foi realizada uma leitura através da Teoria Sistêmica 

Familiar. O trabalho também se justificou pela vivência de estágio na clínica, pela demanda das 

pessoas atendidas e questionamentos da pesquisadora acerca do tema. A pesquisa mostrou que os 
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fatores econômicos podem gerar estresse, desentendimentos e influenciar na organização da vida do 

casal. 

Palavras-chave: conjugalidade; casal; vida financeira. 

INTRODUÇÃO: Sabe-se que nas últimas décadas do século XX e XXI, mudanças profundas marcaram 

instituição familiar, fazendo com que esta se modificasse ao longo dos anos. É possível citar alguns 

fatores que contribuíram para esse processo tais como: o avanço do movimento feminista, legalização 

do divórcio, métodos contraceptivos, além de outros fatores, que foram imprimindo um novo perfil à 

família. (PEREIRA; PROLA; SILVA, 2015). A família é tema importante a ser estudado, as pessoas 

passam por mudanças individuais no decorrer de sua vida, e desta forma, a família também passa por 

um ciclo evolutivo, seus membros vão se desenvolvendo, novas fases chegam, e dessa forma, novas 

famílias surgem e novos casais constituem-se. O significado do casamento tem passado por mutações, 

conforme a passagem do tempo cronológico. Em um período anterior, o casamento ocupava lugar 

central na estrutura econômica, social e da sociedade. Atualmente, o perfil dos casais tem se mostrado 

diferente de um período anterior, no qual a função de prover recursos era restrita ao papel 

desempenhado pelo homem, caracterizando a família como tradicional burguesa. Nesse modelo 

familiar, à mulher e esposa, cabia a função de protetora do lar e dos filhos. No entanto, a 

contemporaneidade e as mudanças sociais refletiram dentro de todos os lares, e hoje é comum, que 

em uma organização familiar, ambos membros que compõem uma relação conjugal se organizem no 

sentido de prover as despesas e demandas da casa e na maioria das vezes o orçamento mensal é 

compartilhado entre os cônjuges (MCGOLDRICK, 2011). Segundo McGoldrick (2011) ainda, o 

casamento exige que duas pessoas renegociem juntas questões que foram anteriormente definidas 

com base em parâmetros individuais ou que foram definidas por suas famílias de origem, como 

hábitos simples de alimentação, de dormir, convivência social, questões acerca da sexualidade, do 

trabalho e do dinheiro. Faz-se necessário também rever conjuntamente decisões a respeito das 

tradições e ritos familiares que poderão ser mantidos e outros que o casal precisará desenvolver com 

base na cultura familiar que está construindo com o seu cônjuge. Mosmann, Wagner e Féres Carneiro 

(2006), consideram que apesar de nas últimas décadas ter aumentado os estudos nacionais e 

internacionais sobre o relacionamento conjugal, a literatura considera uma das mais complexas 

relações experienciadas. A qualidade de vida partilhada a dois, é determinada a partir de vários 

fatores, características individuais de cada um e a capacidade adaptativa de ambos os cônjuges. 

Vivencia-se uma enorme oscilação financeira em nosso país, é sabido que a disparidade social é 

alarmante, essas mudanças econômicas afetam os casais? E como eles estão lidando com essas 

mudanças? Boechat (2011) diz que, se ocorrer qualquer alteração em algum elemento de um sistema, 
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todo o sistema será alterado. O comportamento de uma pessoa dentro de uma família é, portanto, 

dependente do comportamento de outros membros. Sendo assim, o que causa uma modificação em 

um membro modificará a família como um todo. Semelhantemente a qualquer outro sistema, a família 

é a origem das suas próprias modificações. Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo 

investigar a temática da conjugalidade, considerando a influência dos aspectos financeiros na vida a 

dois.  

 

OBJETIVOS: Investigar a temática da conjugalidade, considerando a influência dos aspectos 

financeiros na vida a dois, fatores de transgeracionalidade e o manejo do dinheiro, vida financeira do 

casal a partir da concepção de gênero. 

 

MÉTODO: Foi realizado uma revisão bibliográfica em livros, artigos e periódicos científicos da área. 

Ao direcionar um olhar para o fenômeno da conjugalidade, entende-se que se encontram presentes 

neste fenômeno uma multiplicidade de fatores, como a história individual de cada cônjuge, a visão 

construída acerca de um relacionamento conjugal, a cultura familiar, o papel que cada um 

desempenha na relação, e ainda as mudanças contemporâneas da sociedade. Nesse sentido, para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, será adotada como perspectiva epistemológica a teoria sistêmica.  

Essa teoria toma como fundamentação a teoria geral dos sistemas, segundo a qual, conforme Nichols 

e Schwarz (2007), as propriedades essenciais de um organismo, ou de um sistema vivo são 

propriedades do todo, que nenhuma das partes possui. Elas surgem das relações e interações entre as 

partes. As propriedades citadas acabam por ser destruídas quando o sistema é visto a partir de 

elementos isolados. O todo é sempre maior que a soma de suas partes. Portanto, para a compreensão 

de um fenômeno como a conjugalidade a perspectiva sistêmica vem a possibilitar o olhar para a 

totalidade.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Alguns casais antes da união já possuem sua independência 

financeira, outros não, alguns ainda estão investindo em seus estudos e formação, cada casal possui 

um perfil e características pessoais, porém, o dinheiro faz parte de toda relação e a vida financeira é 

determinante muitas vezes para o sucesso ou insucesso do relacionamento, pois, está atrelado 

diretamente, a satisfação, ao desejo e ao mundo capitalista em que vivemos. É necessário que se 

mantenha a individualidade de cada um na formação do casal, porém, ainda nos dias de hoje, nota-se 

a inferioridade social das mulheres. No caso do trato de uma separação, negociação (XAVIER, 2005). 
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Tal traço denota-se na sociedade atual, ao pensar e buscar dados em relação a buscas de cargos de 

chefias e comparação de salários entre homens e mulheres. 

 

CONCLUSÕES: Ressalta-se que há poucas publicações dentro desta temática, conjugalidade e 

implicações da vida financeira na vida do casal, em contrapartida, a procura de ajuda por casais na 

clínica aumenta a cada dia que passa, o que torna o tema pertinente a estudos e pesquisas. Segundo a 

bibliografia consultada, a vida financeira do casal e o manejo que este faz desta condição pode vir a 

influenciar na vida a dois, a individualidade, os combinados em relação ao orçamento, a história da 

família sinaliza que o partilhar a vida financeira é um desafio. Em relação ao gênero, mostrou-se 

através da pesquisa que as mulheres ainda recebem menos que os homens, mesmo que exercendo as 

mesmas tarefas em um mesmo cargo. Pensando na perspectiva sistêmica, o atual cenário econômico 

com suas oscilações, desigualdades sociais, também podem vir a afetar a organização do casal. 

Portanto, é possível pensar em várias estratégias, mecanismos para auxiliar os casais, sendo este, 

talvez, assunto para uma nova pesquisa. 

Palavras-chave: conjugalidade; casal; vida financeira. 
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Relação entre a (re)inserção social da pessoa presa e o trabalho 

 

FREITAS, Laís Ismael1 

FREITAS, Rosaura Betriz2 

GABARDO, Roseclér Machado3 

FARIAS, Ana Carla Lemos4 

Introdução 

De um ponto de vista histórico, a execução penal tinha como alvo o corpo, as punições consistiam 

em suplícios, pena de morte, castigos degradantes, dentre outros (WAUTERS, 2003). Foi apenas 

entre os séculos XVIII e XIX que o alvo da repressão penal deixou de ser o corpo e passou a focalizar 

a realidade subjetiva dos indivíduos. Desse modo, surge a pena de aprisionamento(FOUCAULT, 

2013). Para Foucault (2013, p. 16) “o castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a uma 

economia dos direitos suspensos”.Nesse sentido, os suplícios deram espaço às prisões e essas têm a 

responsabilidade de punir e devolver para a sociedade indivíduos reintegrados. No entanto, “o sistema 

prisional não tem sido eficaz no tratamento dispensado aos sujeitos privados de liberdade, o que 

favorece, inegavelmente, o retorno a criminalidade” (FERREIRA, 2011, p. 510).  

Foucault (2013), no entanto, admite que mesmo se conhecendo todos os inconvenientes das prisões, 

a sociedade não conseguiu, ainda, enxergar uma alternativa eficiente, considerando-auma “detestável 

solução” encontrada. Ainda, sobre a prisão, o autor aponta: 

como não seria a prisão a pena por excelência numa sociedade em que a liberdade é um bem 

que pertence a todos da mesma maneira e ao qual cada um está ligado por um sentimento 

“universal e constante”? Sua perda tem portanto o mesmo preço para todos; melhor que a 

multa, ela é o castigo “igualitário”.  [...] Além disso ela permite quantificar exatamente a pena 

segundo a variável do tempo. (FOUCAULT, 2013, p. 218, grifo do autor) 

 

A partir disso, compreende-se a importância de espaços de discussão sobre as questões da 

criminalidade e do encarceramento. Desse modo, esse trabalho tem por objetivo fazer uma reflexão 
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entre o sistema prisional atual e as possibilidades de (re)inserção social das pessoas privadas de 

liberdade, buscando compreender de que forma a capacitação laboral auxilia nesse processo. 

Método 

O presente trabalho utilizou pesquisa bibliográfica não sistemática sobre o tema. Para isto pesquisou-

se em artigos científicos e livros que contemplassem o objetivo do estudo. A pesquisa bibliográficaé 

efetuada tendo como base materiais já elaborados sobre o tema, esses materiais consistem 

principalmente em livros e artigos científicos. A principal vantagem dessa forma de pesquisa é 

permitir ao pesquisador uma cobertura muito maior de fenômenos do que seria possível ser 

diretamente pesquisada (GIL, 2002). 

Resultados e discussão 

Para Shecaira e Corrêa Junior (1995, apud WAUTERS, 2003) ressocializar não é o mesmo que 

reeducar o detento para que se comporte conforme espera a classe dominante, mas sim propiciar a 

criação de mecanismos que dêem condições para que o indivíduo retorne ao convívio social e possa 

viver uma vida normal, sem sequelas ou traumas. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas para 

que haja a efetiva (re)inserção social dos egressos do sistema,a Lei de Execução Penal prevê que a 

execução penal possui, também, o objetivo de proporcionar condições para a harmônica integração 

social do condenado e do internado. Além disso, ela também prevê que a assistência oferecida pelo 

Estado deve prevenir crimes e orientar o retorno à convivência social. 

Para Fonseca (2006) a reintegração social se faz na medida em que se torna possível permeabilizar 

os muros das prisões com a atuação da sociedade. A autora aponta, ainda, que isso se dá a partir da 

possibilidade de criação de espaços para discussões e reflexões sobre o encarceramento. Nesse 

sentido, aponta-se aqui a importância da capacitação profissional que propicie oportunidades ao 

apenado de se inserir no mercado de trabalho. Sobre a dificuldade de inserir-se no mercado de 

trabalho formal, uma pesquisa realizada com detentos do Centro de Remanejamento do Sistema 

Prisional (Ceresp) de Ipatinga (MG) e divulgada em 2011 demonstrou que o rótulo de ex-presidiário 

carrega estigmas que dificultam a (re)inserção social de egressos, inclusive a entrada no mercado de 

trabalho, pois a folha de antecedentes é um fator que torna mais provável a reincidência no crime 

(FERREIRA, 2011).Ferreira aponta ainda:  

seja por conta da folha de antecedentes; por sofrer com perseguição policial porque possuem 

histórico no crime; por que são usuários de drogas; possuem baixa escolaridade e ainda não 

possuem nenhuma qualificação profissional etc. – muitos sujeitos ficam à mercê da caridade 

e da benevolência de entidades filantrópicas. Aqueles que resistem ou não se conformam com 

esta situação são forçados a criar estratégias para garantir a sobrevivência social e material. 

Estas estratégias, para muitos dos sujeitos pesquisados, são o retorno ao mercado ilícito 

(FERREIRA, 2011, p. 529). 
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A capacitação laboral proporciona o empoderamento do indivíduo. A possibilidade de inserir-se no 

mundo do trabalho é vista por muitos detentos como uma oportunidade de mudança, uma tentativa 

de rompimento com o mundo da criminalidade e a consequente mudança de perfil, constituindo-se 

num importante mecanismo de (re)inserção social. Fonseca (2006) destaca a importância do trabalho 

e da formação profissional, uma vez que esses, dentro dos presídios, proporcionam espaços 

importantes de reflexão e conscientização de sua importância na vida do sentenciado. O autor aponta, 

também, que se pode pensar o trabalho como um meio de comunicação entre o interno e o mundo 

extramuros. A educação profissional e o trabalho dentro das prisões deve, sobretudo, capacitar o 

egresso para inserir-se no mercado de trabalho, com o objetivo que esse consiga manter-se 

financeiramente após o cumprimento de sua pena. A educação de jovens e adultos, por sua vez, deve 

atuar elevando o nível de escolaridade desses indivíduos, tornando mais fácil sua inserção no mercado 

de trabalho (FONSECA, 2006). 

Considerações 

Estereótipos são criados com o objetivo de distinguir os indivíduos apenados do resto da 

sociedade,estes estereótipos acabam por eximir a sociedade da reflexão sobre o quanto as condições 

sociais que vivemos e fortalecemos colaboram para o crime (CROCHIK, 1997). Faz-se necessário 

uma série de modificações, a começar pela conscientização da sociedade diante a sua 

responsabilidade no complexo problema da reinserção social do preso, a partir da desmistificação de 

estereótipos. 

Devemos, também, estender a discussão acerca do termo “reinserção social”, uma vez que grande 

parte das pessoas encarceradas hoje no Brasil possui em comum o fato de ter uma baixa escolarização 

e, muitas vezes, não ter estado inserida, antes do aprisionamento, no mercado formal de trabalho. Ou 

seja, a maioria dessa população não esteve, de fato, inserida socialmente, tendo acesso a políticas 

públicas apenas após o cárcere. Partindo-se disso, não basta discutir política prisional tratando apenas 

de reformas ou construção de novas unidades prisionais, é preciso, ao se debater o tema, pensar de 

forma mais ampla, discutindo-se questões como políticas de geração de emprego, saúde, moradia, 

educação, direitos humanos, dentre outros (FERREIRA, 2011), para que se consiga levar políticas 

públicas à população marginalizada e para que as ações previstas na legislação brasileira e na Lei de 

Execução Penal, de fato, venham a acontecer. 

Palavras-chave: reinserção social; sistema prisional; trabalho; população carcerária. 
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O choque do diagnóstico e o feminino na paraplegia adquirida 
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INTRODUÇÃO: Na contemporaneidade, percebe-se, por parte dos sujeitos e influenciado pelas 

mídias, um investimento muito grande no corpo e na busca por um ideal de beleza a ser alcançando. 

Nesse sentido, em meio às imagens de corpos super trabalhados e sexuados, que respondem ao desejo 

do outro e que estão em constante luta contra o envelhecimento e o que denote a falta, a imagem da 

mulher aparece, muitas vezes, justaposta à ideia de beleza, saúde e juventude (VILHENA; 

MEDEIROS; NOVAES, 2005). Dessa forma, e levando em conta o que o corpo representa para o 

sujeito, uma vez que é carregado de memória e significações, entende-se que o diagnóstico de 

paraplegia na fase adulta representa, em geral, um grande abalo na constituição psíquica e corporal. 

Os sujeitos encontram-se nesse momento, portanto, desamparados, pois sofrem um forte impacto em 
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suas vidas, na imagem que possuem de si e na forma de se relacionar com o mundo e consigo 

(FECHIO et al., 2009). Entende-se, nesse sentido, que a partir do diagnóstico de paraplegia, o sujeito 

se depara com o desconhecido, necessitando elaborar representações para as suas novas vivências. 

Ainda coloca-se em conflito com a perspectiva do feminino, de um corpo que se contrapõe aos ideais 

de apenas denotar aspectos saudáveis e não se defrontar com a falta. À vista desse cenário, e aos 

escassos estudos existentes sobre o feminino na paraplegia, o presente estudo se propôs a 

compreender de que forma se apresenta a reestruturação da imagem corporal de mulheres que 

adquiriram a paraplegia na fase adulta, bem como, quais significados as novas condições corporais 

reverberam em suas vidas, visando uma escuta mais atenta e um melhor encaminhamento das 

conflitivas desse público. 

MÉTODO: O presente estudo trata-se de um recorte de uma pesquisa exploratório descritivo, de 

cunho qualitativo (TURATO, 2013), enquadrando apenas falas das participantes do sexo feminino. 

Como cenário do estudo, tem-se uma Associação de serviços de reabilitação prestados à comunidade, 

bem como, grupos de atividades físicas adaptadas vinculados a uma instituição de ensino superior no 

interior do Rio Grande do Sul. Os participantes foram8 sujeitos com paraplegia adquirida na fase 

adulta. Da totalidade, 6 eram do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Foram incluídos como sujeitos 

de pesquisa aqueles que haviam adquirido a paraplegia no transcorrer da sua vida já adulta. Neste 

presente trabalho, serão retratados os casos do sexo feminino. Com o intuito de preservar a identidade 

dos participantes, seus nomes serão trocados pelo seguinte código: letra “E” seguida de um número 

que identifica o entrevistado, na sequência a letra “F” identificando o sexo, e finalmente um numérico 

referente as suas idades.A fim de delimitar o número de entrevistados foi definido o critério de 

saturação da amostra (TURATO, 2013).Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas (TURATO, 2013) e a análise dos dados se deu através da técnica de análise de 

conteúdo (BARDIN, 2010). No presente estudo, foram mantidos os princípios éticos presentes na 

Resolução510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que guia a ética em pesquisas com seres 

humanos. A pesquisa somente foi colocada em prática após a aprovação do Comitê de Ética da 

UFSM, sob o número CAAE: 56243816.5.0000.5346.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O diagnóstico da paraplegia, sendo súbito, imprevisível e 

envolvendo consequências radicais e inesperadas, é percebido como algo que não permite 

representações iniciais ao sujeito, uma vez que o defronta com um choque frente à mudança de 

tamanha intensidade em seu corpo. De acordo com Rockenbach e Carvalho (2007), o físico passa a 

não ter mais algumas funções vitais abaixo do nível da lesão, como o movimento de membros, 

sensibilidade nos mesmos, entre outras funções de suma importância à constituição subjetiva do 
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corpo, de forma que, o sujeito se depara com a ausência de recursos psíquicos que permitam dar 

sentido para esse momento e impacto gerado pela notícia da paraplegia. Esta última coloca, 

inicialmente, uma experiência de certo modo assustadora e completamente nova ao sujeito. A perda 

da integridade do corpo pode repercutir em um abalo psíquico, uma vez que descortina-se uma 

situação para o qual o sujeito não possui registro, o que acaba por causar uma ruptura no que era até 

então conhecido por ele. Amaral e Marques (2011) apontam que a estranheza e o desconhecido 

irrompem mediante um corpo que padece de representações sobre sua nova condição, o que pode 

gerar um desequilíbrio frente a perda de si e daquilo que acreditava poder e ser, como se pode ver na 

seguinte fala: “Eu não sabia nem o que era lesão medular na verdade, porque é uma coisa que tu não 

convive, tu não... Eu nem sabia que pessoa quebrava a coluna e ficava assim [...]. Acho que pra mim 

foi muito intenso. É, novo né, tudo que é novo assusta né, ainda mais nessa dimensão.” (E8, F, 38). 

Nesse sentido, justamente pela perda do que era até então conhecido e pela entrada do novo, nunca 

antes experenciado, que se instaura o conflito psíquico. Levando em consideração esse momento de 

choque do diagnóstico e ruptura com a vida até então conhecida como possível, ressalta-se que o 

referido processo ocorre de forma singular no público feminino.  As falas a seguir, das participantes 

E8 e E6 demonstram como o ideal de beleza contemporâneo, do “corpo perfeito” que denote apenas 

aspectos considerados saudáveis na cultura em que se apresenta, acaba por causar sofrimento frente 

ao choque e a percepção da impossibilidade de poder alcançá-lo, de forma que a paraplegia denota 

ao sujeito um rompimento no desenvolvimento esperado e conhecido a sua vida, estando o corpo 

diante da presença imposta do diferente, de uma falta marcada em seu corpo: “(...) Como se fosse 

uma adoração ao corpo, como é que eu vou dizer, queria estar fisicamente bonita né, como qualquer 

jovem naquela época, tava no auge da minha idade né, 20 anos” (E8, F, 38); ou ainda: “Então foi 

assim, no auge da adolescência, bem na época que as pessoas iam muito pra academia, a imagem 

corporal era uma coisa assim ‘nossa’... Era todo aquele frisson, e aí de repente parei de caminhar [...]. 

Porque quando parei de caminhar, estava digamos começando com a vida... Então tu tava começando 

a desfrutar os prazeres da feminilidade e de repente tu trava.” (E6, F, 45). Assim, entende-se que, a 

ausência de movimentos e sensibilidades rompe com uma vida até então estruturada, com um corpo 

que, nos casos analisados, estava no auge do desenvolvimento e que era objeto de prazer, uma vez 

que encontrava-se frente a transformações e em pleno destaque nas suas relações. Dessa forma, a 

nova condição parece pôr fim, inicialmente, ao conhecimento e desfrute desse corpo, de seus prazeres 

e descobertas. Nas falas, ainda, evidencia-se o culto ao corpo, idealizado culturalmente como belo, 

saudável e ausente de imperfeições que denotem alguma fragilidade. Isso faz com que se 

intensifiquem as angústias e sofrimentos advindos de um corpo que, de modo inicial, é visto como 
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impossível de contemplar esses requisitos. A juventude, bem como a feminilidade, retratada nas falas, 

colocam em evidência o corpo e a fisionomia, contudo, de repente, a paraplegia vem a anular esses 

aspectos, por colocar em destaque, agora, a nova condição física. Nesse sentido, segue o relato de E6: 

“Pra uma pessoa que não caminha o dia que amanhece, o dia que eu me acordo, que eu olho no 

espelho e eu me dou conta que eu não caminho é um dia complicado, que daí vem todos aqueles 

fantasmas da incapacidade, fantasmas da mulher que caminha...” (E6, F, 45). Entende-se que um 

sujeito que aprendeu a se relacionar através do andar, ao deparar-se com o diagnóstico de paraplegia 

precisa relacionar-se consigo mesmo e com o mundo de forma diferente. A fala também remete à 

importância da imagem de si, e como a paraplegia coloca, no início, uma barreira aos prazeres do 

corpo anterior. Nestes casos, do feminino, nota-se o abalo no encontro com o desconhecido como 

algo ainda mais violento, em vista dessa permanência da imagem anterior. O sujeito precisa, desse 

modo, defrontar-se com um árduo processo de elaboração da perda e significação deste novo corpo, 

para assim significá-lo e apropriá-lo a imagem corporal. Essa dificuldade de reconstrução do corpo 

nos casos do feminino, percebe-se, também, em decorrência da ausência de estudos e espaços ou 

grupos de inserção para as mulheres, que as permitam criar recursos para elaborar a condição da 

paraplegia, potencializar os demais aspectos do seu corpo e ter uma (re)erogeinização de suas partes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O corpo pode ser considerado palco das relações entre o somático e o 

psíquico, sendo entendido, dessa forma, como um corpo erógeno, que é investido e que está 

relacionado a uma cultura e história. Nesse sentido, a imagem corporal diz de uma construção singular 

de representações do sujeito acerca de seu corpo e da sua vivência com ele. Com o diagnóstico de 

paraplegia, tem-se uma mudança radical e intensa desse corpo até então conhecido, resultando em 

uma experiência que se configura como nova e assustadora e que demanda a difícil tarefa de mobilizar 

recursos psíquicos para significá-la. Dessa forma, o sofrimento se instaura, nesse momento, pela 

perda do que era conhecido e instauração do novo, que nunca antes fora experenciado e que padece 

de representações. Ainda, levando em conta o ideal de beleza feminino que é estabelecido 

culturalmente e pela sociedade, o qual se refere a um corpo belo, saudável e ausente de marcas que 

denotem alguma ausência e incompletude, a mulher que se depara com o diagnóstico de paraplegia 

também carrega certa conflitiva frente à impossibilidade de identificar-secom esse ideal. Desse modo, 

ressalta-se a importância da criação de oferta de espaços de elaboração para mulheres, nos quais elas 

possam, além de criar recursos para lidar com a condição da paraplegia, redescobrir o seu corpo, 

possibilitando assim potencializar e recriar prazeres sobre sua imagem corporal, realizando um 

processo de (re)erogeneização e significação do mesmo.  

Palavras-chave: Imagem corporal; Luto; Paraplegia; Feminino. 
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Relações familiares em situação de cuidados paliativos: uma revisão narrativa 
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INTRODUÇÃO: Sabe-se que o aumento da longevidade e os grandes avanços tecnológicos na área 

da saúde, são aspectos relacionados ao crescente número de indivíduos acometidos por doenças 

crônico-degenerativas, bem como à busca excessiva pela manutenção da vida, através de tratamentos 

e intervenções que causam sofrimentos diversos. Contrapondo-se à ideia de que a tecnociência é 

capaz de responder a todas as demandas em saúde, a assistência em Cuidados Paliativos caracteriza-

se por ter o indivíduo como centro da assistência – e não sua doença, como por vezes o fazem os 

tratamentos padrão para adoecimentos crônico-degenerativos. Essa terapêutica consiste em uma 

modalidade assistencial que busca minimizar os sofrimentos dos pacientes e de seus familiares, 

compreendendo a implicação das relações familiares no processo de adoecimento e de fim de vida 

(SILVEIRA, CIAMPONNE & GUTIERREZ, 2014).  Dessa forma, entende-se que a temática do fim 

de vida constitui-se em algo complexo, tendo em vista que acrescenta a todas as perdas simbólicas 

relacionadas ao processo de adoecimento (mudanças corporais, perda de papéis sociais e familiares, 

impacto sobre as finanças, perda da autonomia), a perda real do óbito. Nesse sentido, considerando 

que as famílias são a primeira rede de apoio social de um indivíduo, promovendo espaços de proteção 

frente aos descompassos e tensões da vida, elas são incluídas nos cuidados paliativos à medida que 

se busca a adaptação às situações envoltas no adoecimento e na terminalidade. Isso se dá a fim de que 

esses sujeitos possam ofertar um adequado suporte a seus familiares adoecidos e disponham de 

recursos emocionais para fazer frente às possíveis crises decorrentes da doença e da finitude, para 

que, por fim, possam enfrentar o período de luto. Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo 
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compreender o que vem sendo estudado sobre as relações familiares no fim de vida, qual a sua 

importância nos processos envoltos no adoecimento e terminalidade e de que forma elas podem 

contribuir às terapêuticas abarcadas pelos cuidados paliativos. 

MÉTODO: Trata-se se uma revisão teórica bibliográfica (revisão de literatura) do tipo narrativa, a 

qual apresenta uma temática aberta, não exigindo um protocolo rígido, sendo que a seleção da 

literatura a ser estudada é realizada através da influência do viés subjetivo (CORDEIRO, 2007). Esta 

escolha metodológica justifica-se em razão de que há escassos estudos que abordam esta temática. 

Dessa forma, realizou-se uma busca em livros e artigos que abordassem o assunto das relações 

familiares em situações de cuidados paliativos e final de vida, buscando compreender melhor qual é 

a sua atuação e contribuição, bem como sua importância nesse momento de enfrentamento de doenças 

potencialmente ameaçadoras à vida.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A família constitui-se como o primeiro espaço de formação, 

desenvolvimento e socialização dos sujeitos, responsável pela transmissão de valores culturais, éticos, 

morais e espirituais, sendo, portanto, uma instituição de alto valor e significado pessoal e social. Nesse 

sentido, trata-se de uma importante instituição na constituição dos indivíduos e na manutenção da 

saúde destes (CARTER&MCGOLDRICK, 2008).De acordo com Fratezi e Gutierrez (2011), o 

diagnóstico de doenças graves ou a proximidade da finitude de um dos membros da família são 

situações que podem exigir mudança nos papéis e regras familiares, podendo acarretar estresse e 

tensão nos cuidadores, por conta da exaustão provocada pelas tarefas envoltas nos cuidados e pelas 

perdas decorrentes do tratamento. Sugere-se que tanto o moribundo quanto seus cuidadores temem a 

morte: o primeiro, teme a solidão e o não cumprimento de seu plano de vida, os segundos temem a 

solidão futura. Entende-se que esses temores suscitam uma tendência à tristeza e à separação, o que 

leva-os a ações ambivalentes, tendo em vista o desejo de aproximar-se no fim de vida e a tendência 

a afastar-se emocionalmente do moribundo. Justifica-se, dessa forma, o quanto a possibilidade da 

perda é ameaçadora e pode dificultar o equilíbrio familiar no fim de vida (CARTER & 

MCGOLDRICK, 2008).Tem-se em conta que os recursos emocionais e sociais do familiar podem 

predizer se experimentará o cuidado como algo positivo ou negativo, o que reverberará na maneira 

como irá desempenhar essa tarefa – se percebe o cuidado de forma positiva, tende a demonstrar amor 

e satisfação, porém, se percebe de forma negativa, tende a desempenhar um cuidado de baixa 

qualidade (FRATEZI & GUTIERREZ, 2011). As famílias são incluídas nos cuidados paliativos à 

medida que se promove a busca pela adaptação às situações envoltas no adoecimento e na 

terminalidade, a fim de que esses sujeitos possam ofertar um adequado suporte aos seus familiares 

adoecidos, disponham de recursos emocionais para fazer frente às possíveis crises decorrentes da 
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doença e da finitude, para que, por fim, possam enfrentar o período de luto. Assim sendo, é tarefa das 

equipes de saúde desenvolver vínculos adequados com os doentes e seus familiares, através de uma 

comunicação honesta, efetiva e afetiva, potencializando as capacidades dessas famílias (FRATEZI & 

GUTIERREZ, 2011). Aponta-se para a necessidade percebida nos familiares de se atribuir significado 

aos sofrimentos relacionados ao fim de vida e sentido para a tarefa que desempenham, quando, ainda 

que impotentes quanto à progressão da doença, percebem nos cuidados algo que possa oferecer 

dignidade a seus entes queridos (FRATEZI & GUTIERREZ, 2011). Entende-se que sentimentos 

negativos frente à vivência dos cuidados em fim de vida pode levar à vulnerabilidade dos cuidadores, 

o que comprometeria a qualidade do cuidado oferecido aos doentes e impulsiona o desgaste 

emocional dos familiares e dos doentes, os quais são potenciais geradores de conflito entre os 

familiares. Entretanto, sugere-se, ainda, que o processo de terminalidade causado por doença crônica 

pode ser sentido como uma experiência positiva por quem o enfrenta (tanto para o paciente, quanto 

para seus familiares), visto que favorece a resolução de problemas e pendências emocionais, legais, 

financeiras e sociais, promovendo mudanças de atitude entre as pessoas – através da aproximação 

entre os familiares no período de fim de vida de seus entes queridos, o que pode fortalecer os vínculos 

entre eles. Salienta-se que o cuidado de um paciente dependente não está sempre permeado por 

sentimentos de amor e afeto, podendo ser sentido como obrigação moral, o que atrapalha o 

desempenho dessa função e exige uma ressignificação das relações por parte de quem desempenha e 

de quem recebe os cuidados (LINDERHÖLM & FRIEDRICHSEN, 2010). Estes autores também 

destacam que podem ser atribuídas diversas significações à morte de um familiar: pode-se sentir o 

óbito como uma dupla perda, visto que morre aquele a quem se ama e, com isso, todos os papéis que 

ocuparam (o familiar cuidador e o doente) durante o período de adoecimento, o que poderia provocar 

um vazio de sentido àquele familiar que desempenhou as atividades de cuidado. Contudo, identifica-

se que a maioria dos familiares atribuem significado de alívio à morte de seus familiares a partir da 

tranquilidade em saber que esses não estão mais em sofrimento (LINDERHÖLM & 

FRIEDRICHSEN, 2010). Aponta-se, ademais, que as orientações aos psicólogos sobre intervenções 

para familiares de pacientes em cuidados paliativos são amplas e diferem das demais profissões por 

evitarem formatos prescritivos. Contudo, deve-se compreender o fim de vida como um momento em 

que se exige dos profissionais uma escuta adequada e acolhedora àqueles que o enfrentam, a fim de 

que se possa oferecer compreensão e respeito aos que enfrentam o morrer (FRATEZI & 

GUTIERREZ, 2011).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir da urgência em oferecer melhor qualidade de vida àqueles que 

enfrentam doenças crônicas graves e potencialmente ameaçadoras à vida, surgem os cuidados 
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paliativos. A família, enquanto uma instituição de alto valor e significado pessoal e social, apresenta-

se como a primeira rede de apoio de um indivíduo e torna-se fundamental nesse processo.  Dessa 

forma, podemos considerá-la como um dispositivo de proteção frente aos descompassos e tensões da 

vida cotidiana. A perda (ou a ameaça da perda) de uma pessoa importante acarreta mudanças nos 

indivíduos e também nos sistemas familiares. Assim, enquanto por um lado a família constitui-se em 

fonte de sentimentos como amor, satisfação e bem-estar, por outro, também pode ser geradora de 

insatisfação, estresse e adoecimento. Nesse sentido, cabe destacar que é essencial um suporte 

adequado às famílias, com a busca por recursos que possam fazer frente a seus medos e angústias, 

minimizando sentimentos de tristeza, conflitos familiares, distúrbios psicossomáticos. Suporte esse 

que, por fim, acaba repercutindo também em benefícios para o paciente, uma vez que há uma inter-

relação de seu sofrimento psíquico com o sofrimento psíquico familiar, visto que ambos influenciam-

se diretamente e podem, então, ser minimizados. 

Palavras-chave: Cuidados Paliativos; Relações Familiares; Doença Crônica. 
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Violência sexual: e quando as vítimas são meninos? 
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INTRODUÇÃO 

Em 13 de julho de 1990, foi instituído, pela lei nº 8.069, o Estatuo da Criança e do Adolescente 

(ECA), visando ampliar e garantir os direitos para essa parcela da população brasileira. A partir deste 

marco, é declarado que crianças e adolescentes têm direito a ter sua dignidade respeitada e de não ser 

colocado em uma situação de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou mesmo 

opressão, cabendo a população, a família e ao Estado a responsabilidade de colocar em prática os 

pontos citados (BRASIL, 2005). Entretanto, apesar da criação do estatuto, crianças e adolescentes 

continuam sofrendo com os diversos tipos de violência, isto é, sendo coagidos de maneira explicita 

ou não a realizarem ações contra a sua vontade (BRITO et al., 2004). 

A violência, segundo a Organização Mundial da Saúde (2002), é definida como o uso intencional da 

força ou poder, contra si mesmo, outra pessoa ou grupo, podendo ocasionar lesão, morte, dano 

psíquico, alterações do desenvolvimento ou privações. O abuso sexual infantil, configurado como 

uma forma de violência, ainda segundo a OMS, é o envolvimento de uma criança em atividade sexual 

que ele ou ela não compreende completamente, sendo incapaz de consentir, ou para a qual, em função 

de seu desenvolvimento, acriança não está preparada e não pode consentir. No tocante à violência 
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sexual infanto-juvenil, mais especificamente, Pfeiffer e Salvagni (2005), apontam  como o ato de 

fazer com que a criança ou o adolescente seja utilizado para satisfação sexual de um adulto ou adulto 

mais velho, incluindo diversos atos libidinosos. 

 

OBJETIVO 

Promover uma discussão teórica sobre a violência sexual contra crianças e/ou adolescentes do sexo 

masculino, a fim de analisar os dados levantados a partir dos boletins de ocorrência registrados na 

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da cidade de Santa Maria nos anos de 

2014 e 2015. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com propósito de estudo e observação, alunos do 4º semestre do curso de graduação em Psicologia 

da Faculdade Integrada de Santa Maria (FISMA), matriculados na disciplina de Estágio Básico I, 

levantaram dados dos boletins de ocorrência registrados na DPCA de Santa Maria. Por solicitação da 

delegada, coletaram-se apenas informações sobre violência sexual. Posteriormente, os dados foram 

sistematizados em Excel, por alunos extensionistas que fazem parte do Cartel de Estudos da Violência 

DPCA1. Para realização deste trabalho, foram pesquisados em livros e plataformas online, 

referenciais de pesquisas e dados que pudessem conversar com os dados apresentados, bem como 

embasar teoricamente a discussão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O levantamento de dados realizado na DPCA da cidade de Santa Maria, por graduandos de Psicologia 

da FISMA, através de um formulário com quesitos estabelecidos em comum acordo entre a delegacia 

e a coordenação do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Psicologia Jurídica da faculdade. Entre 

os quesitos, consta a identificação do gênero da vítima. Conforme citado no objetivo, é com base 

nesse dado que a discussão será realizada. 

Ao total, em 2014, foram registradas 169 ocorrências de violência sexual contra crianças e 

adolescentes. Dentre esses, 35 pertencentes ao sexo masculino, ou seja, 21% dos casos. 

Em 2015, encontrou-se 132 casos registrados, desses 32 do sexo masculino, ou seja, 24,24% das 

vítimas. 

                                                           
1 Grupo que estuda sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Pertence ao Núcleo de Ensino, Pesquisa e 

Extensão em Psicologia Jurídica (NEPE-PJ) da FISMA. 
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Percebe-se, com as tabelas acima apresentadas, que grande porcentagem das ocorrências registradas 

apresentam como vítimas crianças e/ou adolescentes do sexo feminino. Hohendorf, Habigzang e 

Koller (2012), apontam que são maiores as notificações de violência sexual contra meninas, porém 

isso não quer dizer que os meninos sofram menos, apenas não são notificados os casos. Segundo os 

autores, em muitas ocasiões, a falta de notificação pode ser dada por vergonha perante a 

masculinidade que os meninos necessitam apresentar, através da pressão social. Não é, muitas vezes, 

permitido aos homens sofrerem ou sentirem-se violentados, portanto os meninos acabam não 

verbalizando casos de violência, apresentando apenas sintomas comportamentais em casos que não 

são apresentados sinais físicos, o que dificulta a identificação da violência. 

Almeida, Penso e Costa (2009), através do estudo de um caso específico, apontam questões 

relacionadas ao machismo, pelo fato de a mãe da criança apresentar receio quanto à orientação sexual 

do filho, bem como do pai apresentar uma figura “clássica” masculina de superioridade. Assim, 

ambos projetam no filho o “medo” da homossexualidade e de uma figura passiva, o que faz com que 

a criança tenha dificuldade de relatar o que lhe acontecia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na busca de estudos relacionados ao gênero das vítimas de violência sexual, verificamos que existem 

diversos voltados ao gênero femininos e pouquíssimos ao masculino. Tal fato dificultou o 

embasamento do trabalho, porém possibilitou diversas discussões sobre o fato. 

Aos meninos/homens, culturalmente, não lhes é permitido sofrer. A passividade é colocada apenas 

permitida ao sexo feminino. Ao ser violentado o menino pode sentir-se passivo em tal situação, 

fazendo com que ele não denuncie a agressão. 

A sexualidade masculina é supervalorizada, dando aos meninos a missão de uma iniciação ativa e 

não passiva. Portanto, acreditamos que a porcentagem de violência sexual cometida contra meninos 

seja mais alta do que é efetivamente registrada. O não-registro pode estar relacionado com o medo 

que os meninos sentem de relatar que são violentados, pois assim estariam admitindo a passividade e 

um “não gosto” pela relação sexual. 

Ressaltamos a importância de que sejam realizados mais estudos sobre o assunto, afim de 

desmistificar a violência sexual e incentivar a denúncia, pois, seja contra homens ou mulheres, não 

podemos negligenciá-la. É missão de todos assegurarmos os direitos das crianças e dos adolescentes 

a uma vida saudável.  
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Cabe ressaltar, também, a existência da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente existente 

na cidade de Santa Maria. Com o trabalho realizado podemos observar a importância da mesma na 

luta contra todos os tipos de violência que acometem o público infanto-juvenil. 

Palavras-chave: violência sexual; meninos; gênero masculino. 
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Os pais como sintoma dos filhos e as dificuldades na imposição de limites 

Carine Michelon de Oliveira1 

Katia Simone da Silva Silveira2 

 

Introdução: Os pais são figuras estruturantes no desenvolvimento dos filhos, os quais promovem os 

ensinamentos para a criança. Quando se fala em educação, é difícil separar o assunto impor limites e 

a dificuldade de dizer “não” para os filhos. Os pais consideram a educação uma das mais complexas 
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tarefas que a família pode oferecer. Comprometer-se em passar normas e valores por vezes pode ser 

complicado pelo fato de dificilmente conhecer um limite entre ser permissivo ou repressor para os 

seus filhos (BRITO; HANNUM; MIRANDA, 2013). Vilhena (1998) propõe que ser “firme” demais 

com seus filhos poderá resultar redução do amor dos mesmos. Este receio tem sido um dos pavores 

que atormentam os pais, desse modo ser permissivo, dando lhe total liberdade pode evitar com que 

se sintam culpados. Um dos fatores que contribuem para a recusa do acesso aos limites é o 

distanciamento dos filhos provenientes de uma separação conjugal, esse fato pode ocasionar em 

alguns casos a perda de valores referente à imposição de normas e regras.  

Objetivo: Este estudo tem objetivo de discutir aspectos que envolvem a imposição de normas e regras 

na infância e as dificuldades que os pais encontram para sustentar o estabelecimento dos limites.  

Método: O presente estudo trata de uma revisão de literatura a qual caracteriza-se pelo propósito de 

obter um maior entendimento sobre determinado assunto. Buscou-se artigos nas bases de dados Scielo 

e BVS Psi nos quais utilizou-se como palavras chaves “pais com dificuldade de impor limites” e 

”normas” e “regras”. Como critérios de inclusão, consideramos os artigos que respondiam aos 

objetivos pesquisa. De resgatados 27 artigos, dos quais utilizou-se5 artigos. 

Resultados e discussões: Os dados indicam que os pais desde o nascimento têm função fundamental 

na vida do filho, são eles que fornecem condições essenciais para sua sobrevivência. De forma que é 

a família quem oferece a subjetividade para a criança no universo simbólico através das atribuições 

parentais (BRITO; HANNUM; MIRANDA, 2013). As inúmeras mudanças ocorridas em torno da 

educação (maior permissividade para este filho), podem ser justificadas pelo receio de não frustrar os 

filhos. A autoridade que os pais têm em função dos filhos vem sendo confundida com autoritarismo, 

assim mudando obrigações dos pais de impor limites e regras, passando a serem vistos como amigos 

os pais sentem-se culpados temendo perder o amor da criança posicionando se de uma forma tão sutil 

sem o mínimo de autoridade com a sua prole (VILHENA, 1998). Percebe-se que se vive em uma era 

de mudanças ocorridas ao longo do tempo. Assim outro aspecto relevante na construção dos “limites” 

é o divorcio, no qual torna-se desnecessário buscar em diversas fontes estatísticas para se ter acesso 

que o divórcio cresceu em demasiado com o passar dos anos. São inúmeros fatores que contribuem 

para tal processo. Em casos de divórcio muitas vezes tem filhos envolvidos e sabe-se que 

judicialmente existem diferentes guardas (compartilhada, guarda unilateral). Quando os pais estão em 

consonância com a educação dos filhos o estilo de guarda pode não influenciar na dinâmica da 

educacional, o problema está quando os pais estão de acordo com algumas regras e não chegam a um 

consenso a respeito das normas. Além disso, quando o filho não está mais morando sobre o mesmo 

âmbito que um dos seus genitores/cuidadores, este (genitores) pode sentir-se afastando de seu filho e 
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ter a impressão de que faz parte de apenas alguns momentos.No entanto, esse distanciamento pode 

aumentar em função de não viverem na mesma casa, mas ambos os pais têm o direito e dever de 

colaborar na educação dos filhos (MARGOLIN; GORDIS; JOHN, 2001). Nessa mudança, em sua 

vida o filho, possivelmente terá duas casas para frequentar, ocorrera, portanto, uma alteração em sua 

rotina. Cabe aos pais não deixar que a educação perante o estabelecimento de limites, regras e 

obrigações modifiquem ou deixam de existir de uma forma que conceder a tudo ao menor justifique 

pela sua ausência. De acordo com Grzybowski (2010, pg. 08) “É de grande importância para a 

estruturação da criança que esses ambientes sejam, em alguma medida, parecidos, compartilhando 

das mesmas regras, deveres e rotina”. 

 

Considerações finais: Os limites a serem exercidos na educação dos filhos, tem um valor singular 

tanto para a criança quando para os pais. Sendo na família, que os mesmos são instituídos, para assim 

serem inseridos em ambientes na sociedade. Ao longo do trabalho foi exposto que a separação dos 

pais é um dos pontos em que se tem maior cuidado com a execução de tais regras perante a educação 

dos filhos. Alguns pais divorciados acreditam que poderão perder o amor do filho se caso exigirem 

educar com regras no tempo que ficam juntos. A separação conjugal tem sido alvo de uma intensa 

procura por um terapeuta, que auxilie na estruturação e dificuldades presentes no filho, que não se 

encaixa na nova constituição de pais separados. Esquecendo que muitas das vezes o que acontece é o 

alto grau de permissividade, desses pais, como maneira de complementar a distância que existe entre 

eles, por não viverem juntos como antes, ou como desejavam, no caso de pais que nunca haviam 

morado juntos. Em muitas famílias, atualmente pensa-se em constituir um vínculo de amizade com 

seus herdeiros, perdendo-se às vezes a referencia do papel de pai e mãe na educação. Assim muitos 

pais desejam transmitir uma educação diferente da qual tiveram. De uma forma mais contemporânea, 

o que faz com que percam o modelo padrão de educação que foram submetidos. Fragilizados frente 

aos filhos os pais consideram a educação um dos modelos mais difíceis de se passar. Perdendo-se no 

momento em que procuram transmitir modos atualizados de educar, desfazendo-se também da sua 

autonomia para com os filhos. Ser amigo dos filhos, mais do que serem pais, fortalece uma relação 

de não decepcionar suas crianças, o que vai ao contrário do processo de limitar ações prejudiciais na 

vida dos filhos. Ao longo da educação esquece o quanto se faz necessário ser por vezes contrário ao 

que é exigido pela criança, de que uma educação é também constituída de “NÃO” e de limites. 

Palavras-chave: Pais, Filhos, Crianças. 
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Programas de saúde voltados para as questões de gênero 
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INTRODUÇÃO: As políticas públicas podem ser definidas como respostas do Estado a problemas 

que emergem na sociedade. São consolidadas em conjuntos de diretrizes, medidas e procedimentos 

que explicitam o posicionamento político do Estado, visando ações de promoção, proteção e 
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recuperação da saúde em nível individual e coletivo. No Brasil, a política de saúde pública está 

consolidada, desde a Constituição Federal de 1988. Em 1990 institui-se o Sistema Único de Saúde 

(SUS), considerado um dos maiores e melhores sistemas de saúde públicos do mundo, que passou a 

oferecer a todo cidadão brasileiro acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde. Ele possui 

como diretrizes a descentralização, regionalização e hierarquização do cuidado e de participação da 

comunidade; além disso, como princípios a universalidade, equidade e a integralidade da atenção 

(FERRAZ; KRAICZYK, 2010). Em consonância com estes princípios, os movimentos sociais, em 

especial, o feminista e o das mulheres vêm buscando com que o SUS contemple ações de atenção 

integral as questões de gênero. O enfoque de gênero ao ser considerado nas políticas de saúde às 

orienta a reconhecer as diferenças e desigualdades existentes entre os gêneros e como elas se 

manifestam, principalmente no processo de saúde/doença. Salienta-se que gênero visto como um 

saber presente em todas as relações sociais, e organiza as relações de poder a partir da compreensão 

que a sociedade confere à diferença sexual. Portanto, é uma das dimensões que produz desigualdades 

(FERRAZ; KRAICZYK, 2010). Incluir essa abordagem nas políticas de saúde é um dos caminhos 

para responder às desigualdades, ao mesmo tempo, para a humanização e integralidade da atenção a 

saúde para homens e mulheres em todas as fases da vida (SOUTO, 2008). O presente trabalho compõe 

as reflexões e pesquisas do Grupo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde Coletiva e 

Interdisciplinaridade (GEPSCI), o qual acredita que as pesquisas em saúde coletiva e gênero ajudam 

a construir e fortalecer para um cenário positivo à luz da desconstrução de tabus.  

OBJETIVO: Apresentar uma síntese dos programas de saúde voltados para as questões de gênero. 

METODOLOGIA: Esse resumo expandido faz parte de uma pesquisa bibliográfica não sistemática. 

A pesquisa bibliográfica por sua vez, “é elaborada com base em material já publicado” (GIL, 2010, 

p. 29), sendo pesquisados diversos autores sobre um determinado assunto. O levantamento 

bibliográfico não sistemático dos artigos foi realizado em mês de maio de 2017. Para análise dos 

dados foram realizadas aproximações teóricas com autores referencia na área.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais 

de saúde nas primeiras décadas do século XX, com programas que possuíam uma perspectiva 

reducionista, onde a mulher tinha acesso a alguns cuidados de saúde no ciclo gravídico-puerperal, 

ficando sem assistência na maior parte de sua vida. Em 1984, a partir do movimento das mulheres, o 

Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que 

incorporou como princípios e diretrizes as propostas de descentralização, hierarquização e 

regionalização dos serviços, bem como a integralidade e a equidade da atenção, num período em que 
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paralelamente, no âmbito do Movimento Sanitário, se formulava o Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2004). O PAISM colocou em pauta a necessidade de se pensar na saúde da mulher em 

todos os ciclos da vida e não apenas no período da gravidez desenvolvendo práticas educativas nos 

serviços de saúde, que deveriam abordar os cuidados com o corpo numa perspectiva de fortalecimento 

da autonomia feminina. Na década de 90 com a implantação do SUS e a municipalização e 

reorganização da atenção básica, o PAISM ganhou força, mas as ações privilegiadas foram às 

voltadas para a saúde reprodutiva, demonstrando uma visão ainda reducionista de saúde materna. A 

partir de 2003, a integralidade e intersetorialidade das políticas públicas tornaram-se diretrizes 

fundamentais e influenciaram a área técnica da saúde da mulher do Ministério da Saúde, que resultou 

em novas ações numa perspectiva de inclusão da diversidade da condição feminina: mulheres rurais, 

lésbicas, negras, portadoras de deficiências, entre outras (SOUTO, 2008). Em 2004 foi formulada e 

proposta a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde das Mulheres (PNAISM). A atenção integral 

à saúde da mulher refere-se ao conjunto de ações de promoção, proteção, assistência e recuperação 

da saúde, executadas nos diferentes níveis de atenção à saúde. Ela norteia-se pela perspectiva de 

gênero, de raça e de etnia, com isso busca romper as fronteiras da saúde sexual e da saúde reprodutiva, 

para alcançar todos os aspectos da saúde da mulher, que deverá ser assistida em todos os ciclos de 

vida, resguardadas as especificidades das diferentes faixas etárias e dos distintos grupos populacionais 

(BRASIL, 2004). Em 2007, o Ministério da Saúde articulado à Secretaria Especial de Políticas para 

as Mulheres, Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), criou o Plano Integrado de Enfrentamento da Feminização da Epidemia de Aids 

e Outras DST, que norteia a implantação e a implementação de ações de promoção à saúde sexual 

afim de promover a defesa dos direitos humanos, direitos sexuais e direitos reprodutivos das 

mulheres, reduzir o estigma ao HIV/aids e a discriminação em relação às mulheres em situação de 

vulnerabilidade.  A construção de uma resposta integrada para a redução dos contextos de 

vulnerabilidade que deixam as mulheres mais suscetíveis à infecção pelo vírus HIV e a outras doenças 

sexualmente transmissíveis é um importante marco histórico de fortalecimento da atuação no campo 

dos direitos das mulheres, da promoção da saúde e da prevenção. O enfrentamento da feminização da 

epidemia exige que os esforços se concentrem na redução dos fatores de ordem social e individual 

que implicam a limitação de acesso à informação, aos insumos de prevenção, ao diagnóstico e ao 

tratamento. A menor empregabilidade feminina, a violência doméstica e sexual, a persistência 

enfoque reprodutivo da saúde das mulheres, a falta de acesso à educação por parte de vastos 

contingentes de meninas e mulheres, notadamente na África e alguns países da América Latina e 

Caribe, a persistência de padrões culturais e religiosos que interferem negativamente na adoção de 
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medidas preventivas, como o uso do preservativo, tanto masculino quanto femininos, somadas aos 

aspectos socioculturais relacionados às desigualdades de gênero, se constituem como os principais 

desafios para a implantação deste Plano (BRASIL, 2007). Ao surgir a epidemia HIV/Aids, no início 

dos anos 80, à época fortemente relacionada aos gays, o governo brasileiro apoiou mobilizações da 

população homossexual masculina na prevenção da doença. O movimento, então constituído 

majoritariamente por homens, gradualmente foi incorporando grupos com outras identidades sexuais 

e de gênero, particularmente as lésbicas e travestis. As demandas desses grupos ampliaram a 

discussão e redirecionaram as estratégias da prevenção e do cuidado das pessoas em relação ao 

HIV/Aids. Inserida no contexto da vigência do Programa Brasil sem Homofobia (Brasil, 2004), a 

Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, lançada 

pelo Ministério da Saúde em 2008, traz a inclusão da temática da atenção integral a população LGBT 

na formação permanente dos trabalhadores do SUS, a inclusão de quesitos orientação sexual, 

identidade de gênero e étnico-racial nos documentos de notificação de violência da Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS). A Política LGBT é uma iniciativa para a construção de mais equidade 

no SUS, esse programa, espelhando essa política, apresenta metas específicas para promover ações 

de enfrentamento das iniquidades e desigualdades em saúde com destaques para grupos populacionais 

de negros, quilombolas, LGBT, ciganos, prostitutas, população em situação de rua, entre outros. O 

plano operativo da Política Nacional de Saúde Integral LGBT tem como objetivo apresentar 

estratégias para as gestões federal, estadual e municipal, no processo de enfrentamento das 

iniquidades e desigualdades em saúde com foco na população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis 

e transexuais para a consolidação do SUS como sistema universal, integral e equitativo. Portanto, o 

plano insere-se na dinâmica do SUS, considerando que a integralidade das ações depende da atuação 

de equipes interdisciplinares, prestando serviços de forma contínua às pessoas no seu contexto e 

atuando na qualidade de vida, na promoção da saúde, na prevenção e vigilância em saúde. Para isso 

é necessário incluir os temas orientação sexual e identidade de gênero nos processos de formação e 

educação permanente dos trabalhadores da saúde, ampliar a participação das representações destas 

populações nos espaços de gestão participativa, identificar, combater e prevenir situações de 

preconceito, discriminação, violência e exclusão nos serviços de saúde e garantir a utilização dos 

quesitos orientação sexual e identidade de gênero na produção de informações para a definição de 

prioridades e tomada de decisão (BRASIL, 2013). Ainda, na década recentemente institui-se no país 

a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, a qual surge da necessidade de evidenciar 

a falta de políticas de saúde voltadas especificamente para a população masculina, com enfoque de 

gênero. Por meio de é possível estimular ações que contribuam para estabelecimento de respostas 
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específicas para as singularidades das condições de saúde da população masculina (FERRAZ; 

KRAICZYK, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Gênero pode ser compreendido como o conhecimento das diferenças 

sexuais, sua construção social, cultural e histórica, podendo a partir disso ser entendido como 

variável, moldável e múltiplo em suas expressões. Ele é construído nas relações sociais e pode 

produzir desigualdades, ao mesmo tempo que respeito as diferenças. A partir deste estudo observa-

se que as políticas de saúde têm buscado responder as demandas sociais de gênero, no entanto, é 

necessário mais tensionamento dos movimentos sociais em busca de equidade de atendimento e um 

investimento em saúde que contemple todos os ciclos vida da mulher, não apenas as questões 

reprodutivas.  

Palavras-chave: Políticas públicas; saúde coletiva; gênero, sexualidade, acessibilidade, SUS. 

 

Referências 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. Política nacional de atenção integral à saúde da mulher: princípios e diretrizes. 

Ministério da Saúde, 2004. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Plano Integrado de enfrentamento 

da feminização da epidemia de AIDS e outras DST. Ministério da Saúde, 2007. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política nacional de 

saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Ministério da Saúde, 2013. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184p. 

FERRAZ, D.; KRAICZYK, J. Gênero e Políticas Públicas de Saúde: construindo respostas para o 

enfrentamento das desigualdades no âmbito do SUS. Revista de Psicologia da UNESP, v. 9, n. 1, p. 

70-82, 2010. 

SCOTT, J. W. (1995). Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, 71-99.  

SOUTO, K. M. B. A política de atenção integral à saúde da mulher: uma análise de integralidade e 

gênero. Revista SER Social, v. 10, n. 22, p. 161-182, 2009. 

 

  



ISSN: 2358-0143 
ANAIS DO V PSICOLOGIA SABERES E PRÁTICAS: Questões de Gênero: reflexões e desafios- FISMA 2017 

 

 
 

 

Mediando conflitos familiares: proporcionando comunicação e amenizando 

danos, um relato de experiência 

 

Rodrigues, Cristian Nunes 1 

Pizarro, Bruna Osório 2 

 

Resumo: A violência é um tema presente em todos os segmentos da nossa sociedade, afetando todas as 

populações e faixas etárias. Crianças e adolescentes são mais vulneráveis e com frequência são vitimadas. Um 

tipo de violência evidente nos dias atuais é a violência intrafamiliar, tema que será discutido no presente 

trabalho. Este trabalho é um relato das práticas de estágio do curso de Psicologia da Faculdade Integrada de 

Santa Maria, no Conselho Tutelar, utilizando o método de relato de experiência. Situações de violência 

intrafamiliar chegam todos os dias nesse campo e trazem situações de conflitos que muitas vezes precisam ser 

resolvidos rapidamente. A mediação de conflitos foi escolhida como intervenção para auxiliar os profissionais 

do campo a tentarem solucionar a situação conflituosa. A mediação proporciona um espaço para comunicação 

e ameniza os danos da vítima de violência, possibilitando uma possível resolução do problema instaurado e 

privando a vítima de eventuais sofrimentos futuros pelo mesmo motivo, ou seja, a violência. É percebido a 

importância da Psicologia nessa realidade, trabalhando em conjunto com os Conselheiros e a rede de 

Assistência Social.  

Palavras-chave: violência intrafamiliar; mediação de conflitos; crianças e adolescentes.  

 

Introdução  

Discutir sobre violência nos dias de hoje é necessário. A temática da violência é mais antiga do que pensamos, 

tanto que, Assis (1994) relata que desde a Antiga Roma e até mesmo relatos bíblicos revelam que a violência 

já era vivenciada. Se pensarmos violência hoje abriríamos um leque de possibilidade de como essa se manifesta 

na nossa sociedade.A violência contra criança e adolescente tem gerado grandes discussões entre teóricos da 

Psicologia, Direito, Ciências Sociais e Antropologia. A violência contra criança e adolescentes não é uma 

problemática recente, tanto que entre os gregos existia uma crença de que se acriança nascia com alguma 

deficiência, era sacrificada pois essa deficiência era considerada um fracasso para o portador e atingiria os seus 

descendentes. A situação era ainda mais dramática entre os escravos, obrigados a vender seus filhos para se 

alimentar, e há registros que mostram o quanto essa era uma opção difícil para algumas mães (Assis, 1994). 

Vemos então que a violência contra a criança perpassa os tempos e precisa ser discutida e entendida com 

clareza para que de alguma forma seja minimizada além de fazer com que a população pense sobre o assunto.O 

Brasil é referência no mundo na questão de redução de mortalidade infantil, mas a violência só aumenta. Em 

2014, cada dia, trinta crianças e adolescentes foram mortos. As vítimas têm cor, classe social e endereço. São 
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na sua maioria meninos negros, que vivem em periferias e áreas metropolitanas de grandes cidades. Esse 

cenário é no mínimo perturbador, e põe o Brasil na segunda colocação no ranking dos países com maior número 

de morte de jovens até 19 anos (Assis, 1994).  

 

Objetivo 

Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência de estágio básico II, do curso de Psicologia, da Faculdade 

Integrada de Santa Maria, no Conselho Tutelar (CT), com a metodologia de mediação de conflitos.  

 

Métodos 

Como método, esse trabalho utilizou o relato de experiência. O relato de experiência para Marconi e Lakatos 

(2003) é uma ferramenta que proporciona uma descrição de vivências que possam contribuir relevantemente 

para determinada área de atuação.  

O relato foi construído a partir das práticas realizadas no campo de estágio básico II, o Conselho Tutelar. Como 

alternativa para intervenção foi escolhida a mediação de conflitos, sugerida pelos profissionais do campo, que 

perceberam a dificuldade de lidar com determinadas situações que precisavam muitas vezes serem resolvidas 

brevemente.  

 

Resultados e Discussões 

Sabemos que existem diversas formas da criança ser vítima de violência, e uma delas é a violência 

intrafamiliar. No estágio básico II, do curso de Psicologia, da Faculdade Integrada de Santa Maria, essa 

demanda é bastante encontrada no local de estágio. Cotidianamente, situações de violência intrafamiliar 

chegam ao local de estágio, buscando muitas vezes uma resolução imediata. Existe uma impossibilidade de 

definir precisamente a causa e a ocorrência da violência dentro de um determinado grupo familiar, tendo em 

vista que pode ser influenciada por características de cada membro, pela estrutura familiar e também por fatores 

externos. A criança não é vítima somente quando sofre diretamente a violência, mas também a cada instante 

que a vivência. Embora haja uma classificação das formas de violência contra a criança não há como elencá-

las por gravidade uma vez que todas são muito graves e perpetuam seus efeitos na vida das crianças (Delanez, 

2012). Podemos classificar violência intrafamiliar em negligência, violência sexual, física e psicológica. A 

negligência pode ser entendida como omissão de ato o qual os pais deveriam ter com os filhos, ou seja, o não 

provimento de necessidades físicas e emocionais preconizando o desenvolvimento da criança. A violência 

física se defini em qualquer lesão intencional causada em uma criança por seus pais ou outro ente familiar. A 
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violência sexual é toda pratica sexual envolvendo uma ou mais crianças tem como finalidade estimular 

sexualmente esta criança e atender desejos do autor. Ocorre toda vez que há prazer direto ou indireto do adulto 

conseguido através de coerção ou sedução. Esta espécie inclui olhares, carícias até delitos de extrema violência 

(Delanez, 2012).  

Qualquer uma das formas de violência já citadas estão diretamente ligadas e relacionadas à violência 

psicológica que pode também ocorrer de forma exclusiva caracterizando pela interferência negativa do adulto 

exerce sobre a criança. Dentre as formas de violência psicológica estão: rejeitar, isolar, aterrorizar, ignorar e 

corromper a criança. A violência causa na criança consequências psicológicas, físicas, cognitivas, problemas 

de saúde como a obesidade infantil, hiper ou hipoatividade, dentre outras. A maioria das crianças apresenta 

problemas sociais e baixa autoestima o que gera descuido com o próprio corpo e, a longo prazo podem gerar 

alucinações, baixo desempenho no trabalho e até gerar problemas de violência em relacionamentos futuros 

(Delanez, 2012). A criança vítima de violência perde a confiança nas pessoas e desencadeia diversos problemas 

que podem prejudicar a vida adulta. Para Delanez (2012) o maior agravante da violência intrafamiliar ou 

doméstica, é o fato de o agressor ser alguém importante emocionalmente para a criança, ou seja, o lugar onde 

ela deveria sentir-se segura é o lugar onde lhe causa maior angústia e sofrimento.  

A partir da inserção no Conselho Tutelar, por meio do estágio, percebeu-se que quase sempre, quando alguma 

situação de violência chega até o Conselho Tutelar para ser resolvida, infelizmente na maioria das vezes os 

agressores são os pais. A maior demanda do local onde está sendo realizado o estágio é de violência 

intrafamiliar. Essa demanda é tão demasiada que os profissionais do local muitas vezes ficam perplexos com 

os ocorridos que são relatados. A violência causa vários conflitos dentro do grupo familiar o que impossibilita 

muitas vezes que as questões sejam resolvidas de forma breve. Entendendo a dificuldade de tentar solucionar 

os impasses causados por situações dessa natureza, surge a sugestão de que trabalhemos com a mediação 

desses conflitos. Nossas práticas no local começaram a se desenvolver nessa dinâmica. A mediação de conflito 

é uma amplitude da intervenção da psicologia no campo da justiça e segundo Rios (2005) é uma metodologia 

alternativa aplicada numa tentativa de resolução de conflitos em diversas áreas, como: Direito da Família, 

Direito Penal, Direito do Trabalho, entre outras. Esse método surge nos E.U.A na segunda metade dos anos 

70, inicialmente utilizada para reconciliação de casais e posteriormente passa a ser usada em outras áreas. A 

mediação tem como objetivo auxiliar as partes na obtenção de um acordo, proporcionando uma comunicação 

a fim de transformar a situação conflituosa em uma situação de ordem, com um resultado satisfatório, 

responsabilizando as partes pelos acordos feitos.Podemos caracterizar a mediação como um grupo breve, que 

segundo Andréa (2009) não tem objetivo de mudar características estruturais do sujeito, mas auxiliar na 

resolução de questões causadoras de sofrimento, proporcionando uma reflexão a respeito de suas decisões e 

atitudes. Esse tipo de grupo tem um começo e fim pré-determinados e trabalha possibilitando caminhos para 

solucionar os conflitos do sujeito. 
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Um dos casos que foi aplicado o método de mediação é em que a mãe agredia a filha fisicamente, 

psicologicamente, além de trancá-la no quarto para que não se relacionasse com o restante do grupo familiar e 

especialmente com o seu novo companheiro, alegando que a menina o seduzia. Essa situação chega até o 

conselho através de uma vizinha que se preocupa com a situação e decide acionar o CT. A mãe não a queria 

mais a filha em casa, mas a menina não tinha para onde ir e o conflito continuava. As duas foram chamadas 

até o CT para uma tentativa de solucionar a situação. Foi dialogado com a mãe e a filha individualmente e após 

em conjunto, possibilitando um momento de comunicação não agressiva entre as duas. A mãe seguiu 

colocando que sua decisão era de não querer a filha em casa, que por sua vez apresentou medo de estar em 

casa com a mãe. A menina não podia continuar passando por essas situações então ela foi afastada de casa 

como medida protetiva pelo Conselho Tutelare levada para casa de uma tia próxima até que fosse resolvido o 

problema. A filha e a mãe foram encaminhadas para psicoterapia e continuariam sendo acompanhadas pelo 

órgão público. Fica a questão que como estagiário, proporcionar mais espaços de mediação entre as famílias, 

para que possam ser resolvidas as suas questões.  

Outro caso é de um casal, com dois filhos, que estavam em processo de separação. A esposa havia proibido os 

filhos de terem contato com o pai até pelo telefone em função do processo de separação. O até então marido, 

nos revela que a esposa só reagiu dessa forma após descobrir que ele já estava se relacionando com outra 

pessoa. Os dois filhos estavam sofrendo emocionalmente, não queriam mais brincar com os amigos, não 

queriam mais ir à escola, estavam doentes, e o menor chorava muito por qualquer motivo. Foi então que 

começamos o processo de mediação. Conversei separadamente com o pai, a mãe e após com os filhos. Pude 

constatar que o pai não era ausente de forma emocional nem financeira, que estava preocupado com a situação 

de seus filhos. Os dois meninos demonstraram muito afeto pelos seus pais e sentindo falta exclusivamente de 

ter contato com  pai. Após a intervenção, contatou-se que talvez a decisão da mãe em privar os filhos de ver o 

pai, poderia ser mais uma questão da relação homem-mulher/do casal, do que da relação do pai com os filhos. 

Realizei a devolutiva para a mãe, que parece compreender o que os filhos estão sofrendo pela ausência do pai 

e permite o contato deles novamente. A mãe e os filhos foram encaminhados para psicoterapia. Todo esse 

processo de conversar individualmente com as partes e após realizar um momento de reflexão em conjunto à 

respeito da situação conflituosa faz parte da mediação, que proporciona uma espaço para que exista uma 

comunicação saudável e conduza as partes a resolver de forma menos danosa possível o conflito. Para Andreá 

(2009), a mediação de conflito é uma grande ferramenta que deve ser usada pelos profissionais que trabalham 

com essa demanda.  

 

Considerações Finais 

Portanto, conflito contribui negativamente para o desenvolvimento da criança e do adolescente, justamente por 

presenciarem episódios de violência, física ou verbal, quando os mesmos não são as próprias vítimas – o que 
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são na maioria dos casos. A violência é um ato traumático e por isso as vítimas manifestam vários níveis de 

estresse e sintomas. Para quem não tem como escapar ou resistir, como é caso das crianças e adolescentes, das 

mulheres, e dos idosos, a violência se torna algo de muito peso. Segundo Sani (2002) a violência contra criança 

se torna preocupante, porque, sendo elas fisicamente mais frágeis e psicologicamente ainda em formação, têm 

menos recursos para lidarem com a situação e, além disso, podem carregar consequência dessa violência pelo 

resto da vida e por isso merecem uma atenção especializada, tanto do Direito como da Psicologia. Por razões 

físicas e psíquico-emocionais, as crianças possuem menos recursos cognitivos e menos experiência com 

situações estressoras e essas circunstâncias podem elevar os danos causados enquanto vítimas de violência. 

Além dos danos psicológicos, efeitos mais negativos da violência, existem outras sequelas apresentadas por 

crianças com muita frequência, sendo: disfunção de comportamento social, danos cognitivos e físicos.  

Sani (2002) ressalta a importância da forma que a criança é acolhida após o fato pela instituição social de 

intervenção legal, no nosso caso, por exemplo, o Conselho Tutelar. É possível minimizar as consequências do 

acontecido com um atendimento feito de forma adequada após a situação de violência e surge então a 

necessidade de profissionais preparados para trabalhar com determinada demanda. A psicologia nesse contexto 

de atuação tem muito a contribuir, já que essa ciência tem um olhar atento para as manifestações dos fenômenos 

psicológicos, fenômenos esses afetados e alterados por situações adversas.  
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O sofrimento velado: Uma análise a partir da série os 13 porquês 
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Introdução. A série da Netflixque estreou em março deste ano intitulada “13ReasonsWhy” traz como 

tema principal a história de Hannah Baker, uma adolescente que comete suicídio,e logo após o ato, 

treze adolescentes recebem gravações em fita k-7 ,onde a protagonista relata em treze narrações 

realizadas previamente os motivos que  a teriam levado a tirar a própria vida.Em cada uma dessas 

fitas Hannah relata o seu sofrimento vivenciado durante a adolescência, período em que se encontra. 

Alguns destes fatores apontados pela jovem que causaram seu sofrimento são: o cyberbullying, 

bullying, assédio e violência sexual, uso de álcool, os relacionamentos, sexualidade e a solidão. 

Referente à série houve muitas críticas principalmente relacionadas à “romantização e glamourização 

do suicídio”, pela forma como foi abordado o suicídio, em tom de vingança, com o fim da vida da 

protagonista afetou e culpabilizou de forma alheia o sofrimento que estaria sendo vivido por ela, de 

modo que para os outros personagens da série gerou sentimentos de culpa. O que parece é que a 

intenção da série é dar voz ao sofrimento que é corriqueiro e muitas vezes despercebido, mas a dor, 

o desamparo, o vazio, são subjetivos, não é algo para chamar a atenção, e sim para alertar. Ao se 

referir a esta faixa etária é importante destacar que o número de suicídio entre adolescentes e jovens 

entre 15 a 24 anos aumentou significadamente nesses últimos anos,tornando-se a segunda causa mais 

frequente de morte entre os jovens. Possivelmente pelo fato da adolescência se tratar de um período 

de desenvolvimento caracteristicamente marcado por intensas transformações biológicas, sociais e 

psicológicas, o que provavelmente os tornaria mais vulnerável a diversos agravos, inclusive àqueles 

relativos à saúde mental. Em relação às diferenças de gênero, sabe-se que os meninos cometem mais 
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o suicídio, já as meninas tentariam mais, quanto as maneiras de suicídio é observado segundo esta 

pesquisa, que, os meninos utilizam de meios mais agressivos, como armas de fogo, enforcamento ou 

armas brancas, já as meninas usariam mais de medicamentos. Cabe ressalta que o estado do Rio 

Grande do Sul aparece com maiores índices de suicídio no país, com cerca de oito a dez mortes por 

cem mil habitantes, configurando uma taxa duas vezes superior a média nacional. Então, abordar esta 

temática para que possa ser pensada pelos profissionais que trabalham com saúde mental é 

extremamente importante, pois é através do conhecimento que é possível desenvolver estratégias 

ativas de prevenção, principalmente a esta faixa etária que esta em desenvolvimento, com uma vida 

toda pela frente. 

Objetivos:Este trabalho busca analisar os fatores de risco ao suicídio na adolescência a partir da série 

supracitada, bem como, de que forma pode-se desenvolver estratégias efetivas de prevenção. 

Metodologia:Foi realizada uma pesquisa bibliográfica não sistemática nas principais plataformas 

online disponíveis, BVS PsiSciELO, Lilacs, com  as palavras-chave: adolescência, fatores de risco, 

suicídio. Encontraram-se poucos trabalhos que relacionam estes três fatores. Ainda utilizou-se da 

série para que pudesse ser analisado concomitante os fatos da série a fatores reais que apresentam-se 

na adolescência. 

Resultados e discussão: As referidas gravações aconteceram de forma cronológica, então ao analisar 

a primeira fita o que fica evidente é o cyberbullying que Hannah sofre, após um encontro com um 

jovem em uma praça, onde ela desce o escorregador de saia, e ele tira e posta uma foto sua aparecendo 

a roupa íntima.Esse fato desencadeou outras séries de transtornos a ela,era um momento importante 

na sua vida, afinal foi seu primeiro beijo, e aconteceu isso, causou muito constrangimento,todos os 

alunos da escola viram a foto nas redes sociais, riam e debochavam da personagem na escola e fora 

dela. Um ex amigo (Alex) ainda fez uma lista onde ela aparecia como eleita a bunda mais bonita do 

colégio, isso a deixou muito triste e frustrada, pois foi rotulada e objetificada pelo corpo sofrendo 

bullying. O cyberbullying caracteriza-se pela violência, agressão, exposição contra alguém na 

internet, através do uso de fotos ou vídeos que denigrem ou causam mal estar a outra pessoa, usando 

do espaço virtual de forma hostil e intimidadora (WENDT, 2014). Já o bullying refere-se a 

humilhações provenientes de apelidos taxativos e ofensivos a outrem. Esse fenômeno é bastante 

comum principalmente entre jovens e no ambiente escolar, necessitando de prevenção. (WENDT, 

2014).O assédio sexual também é abordado na série em uma das fitas, a protagonista é assediada por 

um colega da escola que inclusive faz piadas com comentários sobre suas nádegas, deixando-a 

desestruturada. Retorna novamente as consequências do bullying que a taxaram como garota fácil, 

dando a entender que supostamente ela estaria gostando daquilo. Configura-se enquanto abuso sexual 
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qualquer ato de interesse sexual de um ou mais adultos em relação a uma criança ou adolescente, 

ocorrendo tanto no âmbito intrafamiliar, relação entre pessoas que tenham laços afetivos, quanto no 

âmbito extrafamiliar, relação entre pessoas que não possuem parentesco (FLORENTINO, 2015). Para 

o mesmo autor, ainda há um comprometimento no comportamento social das vítimas, afetando à 

vítima de maneira destruidora quanto ao modo de se relacionar e confiar em outras pessoas. A 

violência sexual, o estupro, também é alvo de um dos áudios, onde, uma ex amiga de Hannah é 

estuprada por um amigo do namorado da vítima, o fato ocorre em uma festa onde a menina após usar 

grande quantidade de álcool entre em coma alcoólico, ficando inconsciente, o garoto aproveita-se da 

situação de vulnerabilidade e estupra a garota mesmo desacordada, e Hannah presencia escondida no 

quarto. A ex amiga não lembra do que aconteceu e só no fim da série é revelado-lhe a verdade. Esse 

episódio levanta questões presentes em nossa sociedade, de como deve agir quem presenciou um 

estupro, calar-se, denunciar, esperar que a vítima denuncie, são questões que precisam de um olhar 

diferenciado que a série procura mostrar. O abuso excessivo de álcool da mesma forma aparece nas 

fitas, em um relato da protagonista, onde, depois de uma festa cujos jovens ingerem bebidas alcóolicas 

em excesso. Por esse motivo, acaba ocorrendo um grave acidente ocasionando a morte de um aluno 

muito popular da escola jogador de basquete, então, novamente a série procura evidenciar as 

consequências dos abusos praticados pelos adolescentes, muitas vezes comportando-se de maneira 

arriscada. O consumo de álcool por adolescentes ocorre pelos efeitos que a substância traz, como o 

bem-estar, desinibição, satisfação, fácil inserção em grupo de amigos, aliviando o estresse em relação 

aos fatores familiares e escolares (ROZIN, 2012). Neste episódio ainda, segundo crítica pessoal fica 

claro as atitudes impensadas dos adolescentes, porque o carro onde Hannah estava voltando com a 

amiga para casa derruba uma placa de “pare” em um cruzamento, e vai embora, logo em seguida 

ocorre o acidente fatal, então, são coisas que poderiam ser evitadas, mas, como não havia mais a placa 

de pare os carros colidiram-se. A série ainda aborda a questão da sexualidade na adolescência, um 

beijo entre duas meninas, onde uma delas é homossexual assumida, a formação da identidade envolve 

também a sexualidade, as experiências passadas pelos adolescentes em qualquer ambiente onde está 

inserido, ocasionam em influências significativas para sua formação de personalidade. Quando fala-

se de opção sexual  em nossa sociedade, uma série de conceitos  são gerados que vão de acordo com 

valores culturais e/ou religiosos (SCHOEN-FERREIRA, 2010). A dificuldade em manter 

relacionamentos e a solidão igualmente é tratada na série, onde Hannah seguidamente tem laços 

afetivos de amizades rompidas e acabando sozinha na escola e na vida social. Para os adolescentes a 

amizade surge como um pertencimento a um mesmo grupo, compartilhamento de descontração, 

confiança, segredos e ajuda mútua (SCHOEN-FERREIRA, 2010). Entre eles a relação fica em um 
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nível de igualdade e parece não haver a cobrança característica do adulto. Tornam-se um encontro de 

iguais, é nos grupos de adolescentes que é possível se expressar de uma maneira mais espontânea. Já 

o inverso desses vínculos ou rompimento deles causa a solidão, apontada por um número expressivo 

de adolescentes como causador de sofrimento, embora tenham em suas redes sociais diversos amigos, 

não é o que manifesta-se na vida real, esse sentimento comum é apontado entre aqueles jovens que 

tentam ou cometem o suicídio. O fortalecimento desses laços pode iniciar na família com olhar atento 

e compreensivo dos pais, o cuidar e o importar-se com os filhos mostra-se indispensável para 

prevenção ( BRAGA, 2013) 

Considerações finais: Conforme estudo apresentado sobre a série 13 ReasonsWhy, pode-se analisar 

alguns eventos ocorridos na vida da protagonista como causadores de sofrimento levando-a cometer 

o suicido (cyberbullying, bullying, assédio e violência sexual, uso de álcool, os relacionamentos, 

sexualidade e a solidão). Estes acontecimentos na vida dos adolescentes comumente são encarados 

de maneira naturalizada, atribuído como algo característico dessa fase e que logo irá passar. No 

entanto, como evidenciado na série por vezes os comportamentos associados a estes fatos os colocam 

em risco e suas consequências podem gerar danos irreversíveis. Nesse sentido, o estabelecimento de 

vínculos afetivos saudáveis entre pais e os filhos, (o que não significa uma relação de dependência) 

contribuem para minimização a exposição destes riscos. Os pais podem orientá-los, estabelecendo 

uma relação de confiança com os filhos, proporcionando um espaço de dialogo, cuja falta pode 

acarretar, e/ou, acentuar algumas dificuldades, principalmente em termos de relacionamento, 

influenciando no bem-estar e a saúde psíquica dos adolescentes. Esta fase, mesmo sendo um tempo 

de rupturas e aprendizados, também é uma etapa caracterizada pela necessidade de integração social, 

pela busca da autoafirmação e da independência individual e ainda da definição da identidade sexual. 

O apoio psicológico pode fazer-se necessário, pois, em determinada cena do seriado, Hannah procura 

o psicólogo em sua escola, demonstrando estar buscando neste encontro, uma chance de mudar de 

ideia, a procura de respostas para o que estava passando, deixando claro sua desesperança sobre os 

as situações presentes e perspectivas futuras. Referindo-se ao papel do psicólogo no ambiente escolar, 

diante de uma situação como esta, ele deverá escutar o aluno de maneira que ele torne manifesto 

qualquer ideia ou plano atentando a própria vida. Assim como atentar para qualquer comunicação 

que possa estar sendo trazido pelo adolescente, acolhendo e acionando a família caso verifique riscos. 

Foi possível através deste trabalho entender que é preciso informar-se sobre os fatores de risco ao 

suicídio na adolescência. Além disso, identificar que através do conhecimento é possível traçar 

estratégias eficientes de prevenção através das redes de apoio e grupos como família, escola e 

comunidade, promovendo relações mais satisfatórias e maior bem estar, para aqueles que possam 
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estar vivenciando sofrimento tenham a percepção de que estão sendo acolhidos. A capacitação dos 

profissionais que trabalham com saúde, seja ela física ou mental faz-se necessária para o 

enfrentamento desse problema e não como única alternativa à morte. 

Palavras-chave: Adolescentes; suicídio; 13 reasonswhy. 
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Diversidade de gênero e sexual no espaço escolar: um estudo de caso no Instituto 

Federal Farroupilha- Câmpus São Vicente do Sul 
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Resumo: As questões de gênero e sexualidade vêm a cada dia mais ganhando espaço através de 

intensos debates a partir de grupos organizados, lideranças políticas e religiosas, impactando 

diretamente no sistema escolar público. Neste sentido, muitos desafios estão sendo lançados à escola 
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pública, ocasionado dentre outros fatores, pelo empoderamento que estes novos públicos vem 

adquirindo. Preocupados em atender e dar conta deste novo público, NUGEDIS (Núcleo de Gênero 

e Diversidade Sexual) do câmpus São Vicente do Sul criou este projeto de pesquisa, a fim de avaliar 

como os alunos e alunas que não correspondem ao padrão heteronormativo estão sendo acolhidos e 

se estão sendo respeitados nas suas diferenças. Estes alunos participam de entrevistas 

individualizadas,  que são gravadas e transcritas. A partir das falas elencamos três categorias 

principais para análise: as relações institucionais, o preconceito e o discurso de gênero. Os resultados 

vêm auxiliando na compreensão do que a instituição está protagonizando e produzindo em relação às 

questões de gênero e sexualidade, apontando as deficiências que necessitam ser melhoradas, bem 

como evidenciando os aspectos positivos e negativos nas relações pedagógicas institucionais. 

Palavras-chave: discurso de gênero; relações institucionais; preconceito.  

 

 

Introdução 

 

           O IFFAR- câmpus São Vicente do Sul (fundado em 1954) foi por muito tempo um local cuja 

presença masculina era quase que majoritária. Pouco se falava ou se sabia sobre a existência de 

sujeitos homossexuais, e se estes existiam, era de uma forma bastante discreta e velada.  Como passar 

dos anos, a presença feminina foi aumentando gradativamente, bem como os alunos e alunas com 

diferentes orientações sexuais.  

               O aumento destas minorias de gênero e sexuais em nosso campus certamente foi um reflexo 

também das transformações na sociedade como um todo. Aqueles que por muito tempo ocuparam 

posições desvalorizadas na sociedade passaram a reivindicar e ocupar espaços que por muito tempo 

não lhes eram permitidos, embora sendo um direito. Neste sentido, a escola transformou-se num local 

importante de lutas, disputas e de visibilidade para estes sujeitos. Reconhecê-los e acolhê-los, 

aprender a lidar e negociar com as diferenças, problematizar e desestabilizar questões de gênero, 

étnicas e de classes tornou-se um grande desafio às escolas, que necessitam urgentemente repensar 

suas políticas, seus valores e ações a fim de garantir a todos e todas, bem estar e permanência.   

         Preocupados com estas questões, o NUGEDIS (Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual), vem 

realizando diversas ações de combate ao preconceito de gênero e sexual. Acreditamos que se a escola 

propiciar abertura para ouvir estes sujeitos, possivelmente encontrará meios de promover 

efetivamente, uma educação pautada por princípios de equidade de gênero e de orientação sexual sem 

correr o risco de condenar ‘os diferentes da norma’, à zonas de exclusão. 

 

Objetivos 
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- Avaliar o que a instituição está protagonizando e produzindo em relação às questões de gênero e 

sexualidade;  

- Corrigir e melhorar o que for necessário nas relações pedagógicas institucionais.     

 

 Desenvolvimento 

 

         Ouvir alunos e alunas com orientações sexuais diferentes ‘da norma’ heterossexual faz com que 

pensemos sobre estes sujeitos de uma forma mais interconectada e articulada com a realidade social 

e histórica. Também por entendermos o conhecimento como algo cultural, resultado de um processo 

social de criação e interpretação das práticas e discursos que nos permite ver e pensar sob outras 

perspectivas, diferentes circunstâncias e contextos.  

      Antes de pensar sobre estas questões é importante colocarmos a forma que alguns conceitos foram 

tratados na pesquisa.    

Gênero- O conceito de gênero foi criado em 1970 a fim de distinguir a dimensão biológica do social. 

Homem e mulher são produtos da realidade social e não decorrência da anatomia de seus corpos. A 

maneira de ser homem e mulher é realizada pela cultura. Já a sexualidade, trata-se de uma elaboração 

cultural sobre os prazeres, sensações, condutas, desejos, ideais, experiências, que são configurados 

de modos diversos em diferentes contextos s e períodos históricos.  É um conceito dinâmico sujeito 

a diversos usos e interpretações, sujeito a disputas e debates políticos. Segundo Colling (2015, p.363) 

“existe uma variedade de inserção de pessoas no que se refere a entender e vivenciar suas 

sexualidades, sem que haja obrigação de se definir, diferenciar e mesmo assumir uma identidade 

sexual”.  

         Tratando-se mais especificamente da representação sobre a sexualidade, sabemos que diversas 

formas de ser mulher e homem são encontradas na história das sociedades, nos diferentes grupos 

étnicos e segmentos sociais. Todavia, apesar da existência de práticas sexuais diferenciadas em 

sociedades e cultura o discurso1 que predomina nos relatos da História oficial, nos textos literários 

bem como nos ‘modelos’ familiares padronizados é o do sujeito heterossexual.  

          A homossexualidade está diretamente ligada ao objeto de desejo.  E para que possamos 

entender como a homossexualidade foi construída é preciso voltar ao passado e sobre os mecanismos 

                                                           
1 O termo discurso “refere-se tanto à produção de conhecimento através da linguagem e da representação quanto ao 
modo como o conhecimento é institucionalizado, modelando práticas sociais e pondo novas práticas em 
funcionamento” (HALL, 1997, p. 27). 
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de poder que se inauguram a partir daí, trazendo discursos inesgotáveis e corretivos, tais como a 

medicina e a educação.  

           No século XIX, as sexualidades que fugiam do formato cristão de um casamento monogâmico 

e de um modelo heterossexual, passam a ser classificadas como ‘anormal’, caracterizada como 

distúrbios sexuais e como um problema a ser tratado. Este sujeito passa a ser visto como um sujeito 

possuidor de uma natureza singular, no qual vão sendo produzidos discursos, tanto discursos médicos 

quanto cristãos (COLLING, 2015).  

          No decorrer da história a preocupação com a sexualidade deixa de estar situada nos cuidados 

com o controle de prazer, centralizando-se então no objeto de prazer. A partir daí a natureza do 

indivíduo passa a ser demarcada e classificada. Seu tipo de desejo passa então a ser investido de 

valores, imposições, normas, cuidados e proibições. Aos poucos, ao campo da sexualidade vai sendo 

instituída uma prática de vigilância, organizando-se agora pelo domínio do pensamento, buscando 

entender e classificar os movimentos do desejo. Aos poucos vai sendo atribuída aos homossexuais 

uma identidade homogênea, com características comuns. A medicina, a ciência e a religião apoiavam-

se, complementavam-se e fortaleciam-se mutuamente na legitimação dos discursos sobre os 

homossexuais. Forneciam uma visão única e homogeneizadora, desconsiderando quaisquer variações 

possíveis no interior dessa categoria (COLLING, 2015). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

              Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com alunos e alunas declarados não 

heterossexuais.   De acordo com o direcionamento dos discursos dos entrevistados, as perguntas se 

alteravam, de modo que, as questões serviram como um fio condutor, com um caráter aberto e 

flexível.  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

           Até o momento foram realizadas seis entrevistas, com cinco meninas que estão cursando o 

ensino técnico médio integrado e um menino do curso superior. Os dados coletados até o momento 

já nos permitem algumas reflexões sobre as categorias elencadas.  

 

- Discurso de gênero 

Segundo Seffner e Figluzzi (2011), ninguém nasce com gênero, sexualidade ou ideais de corpo 
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definidos. As disposições de gênero e sexualidade são aprendidas, assim como os ideais de corpo. Os 

desejos que sentimos também são fruto de aprendizagens, seja na forma de estímulo, repressão, de 

disciplinamento enfim.  Através dos trechos das narrativas transcritas a seguir, observamos, que os 

entrevistados posicionam-se em diferentes discursos de gênero, apresentando uma infinidade de 

formas de ser homem, mulher, ou nenhum dos dois. 

 

 - "Eu me sinto meio fora do papel dito de mulher. Tem que fazer um monte de coisinha. Eu sempre 

fui mais para o lado do meu pai, de fazer o que ele faz". 

 

-"Desde pequena eu já tinha uma noção, mas me definir foi um pouco difícil. [...]. Nunca ninguém 

tinha me dito que eu tinha a possibilidade de ser assim, eu só tinha uma possibilidade e me sentia 

fora dela". 

 

-"Desde meus onze anos, eu já percebi que para mim o que importava mesmo não era homem ou 

mulher, mas sim, a atenção que eu recebia das pessoas, do ser humano em questão, não de um homem 

que a sociedade permite, ou de uma mulher que a sociedade não permite, eu queria alguém que me 

desse a atenção que eu precisava". 

 

-"Eu não me sinto como uma mulher, e nem como um homem. Sou apenas eu".           

- Relações institucionais 

      

          Percebemos que o IFFar- SVS vem se tornando um lugar onde muitos alunos e alunas estão 

encontrando acolhimento e propiciando um melhor entendimento para sua sexualidade. A maioria 

sente-se como maior liberdade em demonstrar sua afetividade, assumir ou não assumir sua 

sexualidade.  

 

-"O IFF ajudou bastante, porque tinham pessoas aqui que eram assim também." 

 

-"Na chegada eu fui super bem recebida. Eu nunca escondi, as pessoas me perguntavam e eu 

respondia que era bissexual". 

 

-"O Instituto me ajudou muito, me ajudou muito porque aqui nem se compara a escola que eu 

estudava. Aqui a gente é muito mais livre, porque eu e minha namorada só fomos nos assumir de 
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verdade ano passado, quando a gente se juntou com um grupinho de amigos e eles nos deram a 

coragem necessária para se assumir de verdade". 

 

                 Estas falas propiciam-nos pensar sobre o papel da instituição na mediação e na construção 

de identidades sexuais e de gênero, podendo esta, libertar, disciplinar ou reprimir determinados 

comportamentos. 

 

- Preconceito 

 

               Apesar dos avanços institucionais em relação ao respeito à diversidade sexual, ainda 

aparecem algumas posturas preconceituosas por parte de alguns servidores e alunos. Posturas estas, 

que necessitam ser visibilizadas, para que possam ser combatidas. Sabemos que o preconceito possui 

causas históricas e culturais, tornando-se quase sempre banalizado e naturalizado nas práticas 

cotidianas, por já estar enraizado social e culturalmente. Ele aparece de forma inconsciente, em gestos 

algumas vezes ocasionais, em piadas e brincadeiras entre amigos, em ações veladas, mas também de 

formas mais explícitas, intolerantes e agressivas. 

 

-"Um dia uma servidora me chamou na sala dela e me disse que eu não poderia andar com uma 

menina porque as pessoas não estavam acostumadas com isso". 

 

-"Os casais hetero andam livremente, ninguém fala nada, já os homoafetivos várias pessoas se 

incomodam. Eu ouço as conversas de alunos e até mesmo de servidores que comentam que não é 

certo eles estarem mostrando a sua 'veadisse' na frente dos outros, que ninguém tem a obrigação de 

ver isso". 

 

-"A cobrança em cima de mim foi sempre maior, porque qualquer coisa que eu fizesse de errado 

atribuiriam isso a minha orientação sexual". 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que podemos concluir disso tudo, é que não existe nenhuma verdade absoluta sobre a 

sexualidade.  O que existe são apenas construções historicamente situadas, envolvendo processos 

ativos de formação dos sujeitos, estabelecendo sentidos de pertencimento com uma determinada 

representação, posicionando-os em relação à ‘verdades’ de raça, sexo, gênero, religião, classe, corpo, 
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etc. ‘Verdades’ estas que conforme a atuação dos dispositivos pode ser produzida em forma de 

estímulo, repressão ou disciplinamento.  
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Gênero e racismo: o compromisso da psicologia na inclusão escolar 
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Introdução: 

A inclusão escolar, segundo Martínez (2015), é hoje um dos temas mais debatidos no contexto 

educativo. Devemos considerar a inclusão escolar como uma expressão de uma concepção mais 

ampla de inclusão que atinge as mais variadas formas de vida social. Essa posição é explicitada nas 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, instituída pela Resolução 

02/2001, da câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. 
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Contudo, a Psicologia não pode desconsiderar que em 2013, 53% da população brasileira se auto 

declarou negra – negros e pardos. A discrepância da taxa de analfabetismo entre brancos e negros 

permanece alta, sendo 5,2% para brancos e 11,5% para negros. No Nordeste o total de analfabetos 

soma-se 16,9%, sendo que para população branca os índices são de 13,3% enquanto para negros 

chegam a mais de 18,3%. Enquanto a média de anos de estudos da população com 15 anos ou mais 

de idade em 2009 era de 7,5 anos, os/as negros/as tinham 6,7 anos de estudos, contra 8,4 anos da 

população branca. Já em 2013 os percentuais diminuíram, mas as diferenças ainda existem, sendo 8,8 

de anos de estudos para a população branca e 7,2 para negros. Estes dados mostram que apesar dos 

avanços conquistados no campo da educação, a população negra ainda se encontra em defasagem de 

oportunidades com relação à população branca. Portanto, estas estatísticas demonstram realidades 

sociais em que a Psicologia Escolar/Educacional Brasileira tem o compromisso de debater (IPEA, 

2013 apud Fontenele e Melo, 2016). 

De acordo com Santos (2016), a escola é uma instância fundamental na tarefa de educação e/ou 

reeducação para a vida social e tem o papel de apresentar a compreensão da realidade da qual fazem 

parte e fomentar a participação sobre inclusão e igualdade. Sendo assim, cabe à escola desenvolver 

um projeto de educação em sexualidades que seja realmente capaz de informar, esclarecer e acolher 

as manifestações de diversidade sexual e de gênero. 

Com base nos dados acima descritos, podemos dizer que em nossa sociedade há grupos que 

comumente são mais afetados por violência e violência escolar, especificamente referente a pessoas 

de etnia negra, de diversidade sexual e de gênero e com menor status socioeconômico. Portanto, ao 

se analisar quais são os envolvidos no fenômeno da violência escolar, pode-se particularizar se o 

problema se relaciona a uma questão de preconceito, discriminação social e étnica e desrespeito à 

diversidade sexual. Segundo Stelko-Pereira & Williams (2010), definir violência escolar é uma tarefa 

difícil, pois o que geralmente se entende por violência depende de aspectos culturais, históricos e 

individuais, contudo é possível e necessária a sistematização do que se considera pertencente ou não 

ao fenômeno da violência escolar.  

Defendemos aqui um olhar sobre a diversidade e a educação inclusiva não homogeneizantes. Para 

além dos tradicionais temas relacionados à diferença de classes sociais ou de capacidades cognitivas 

e deficiências físicas, precisamos considerar e discutir a inclusão nos âmbitos da etnicidade, gênero, 

religião, dentre outros. Enquanto estudantes de Psicologia e psicóloga temos o desafio e compromisso 

ético de promover ações que promovam o diálogo sobre estas temáticas, desmistificando-as e 

entendendo as especificidades de cada situação. 



ISSN: 2358-0143 
ANAIS DO V PSICOLOGIA SABERES E PRÁTICAS: Questões de Gênero: reflexões e desafios- FISMA 2017 

 

 
 

Objetivos: Com isso este trabalho tem por objetivo promover reflexões a partir do debate sobre 

gênero e racismo como pautas a serem trabalhadas na formação do/a Psicólogo/a no entendimento da 

inclusão escolar. 

Método: 

O presente trabalho parte de debates realizados em sala de aula na Disciplina de Psicologia Escolar, 

do 7º Semestre da Graduação em Psicologia da FISMA sobre o conceito de “inclusão escolar” e a 

formação do/a psicólogo/a. Para aprofundamento do debate e escrita do mesmo, foi realizada uma 

revisão bibliográfica não sistematizada sobre gênero, racismo, inclusão escolar e o compromisso da 

Psicologia na temática em questão. Foram utilizadas poucas referências, respeitando a limitação das 

normas do Evento.  

Resultados e Discussão: 

Martínez (2015) afirma que a construção de uma sociedade inclusiva é um processo de fundamental 

importância para o desenvolvimento e a manutenção de um estado democrático. Assim, o 

entendimento de inclusão deve ser ampliado, integrando a garantia, a todos, do acesso ao espaço 

comum da vida em sociedade.  Desta forma, a inclusão escolar parte de um processo educativo que 

leve em consideração a participação de todos/as, independente do gênero, raça, condição sócio-

econômica, religião e demais características distintas individuais.  

De acordo Stelko-Pereira & Williams (2010), a escola é fundamental para o pleno desenvolvimento 

do indivíduo, devendo ser um dos contextos sociais que estimule as habilidades intelectuais, as 

habilidades sociais e a absorção crítica dos conhecimentos produzidos em nossa sociedade. A escola 

deve ser importante no tempo presente e no tempo futuro, sendo referência para o aluno de um local 

seguro, prazeroso e no qual ele pode se conhecer, conhecer aos seus próximos e a sociedade em que 

vive, projetando como quer atuar no mundo. 

Além disso, Fontenele & Melo (2016) traz a escola como um campo rico de interações sociais, de 

espaço de reprodução de conceitos, costumes, valores e crenças, que se configura num lugar onde o 

racismo se encontra de diversas maneiras, seja através de atitudes e práticas discriminatórias, presente 

entre os atores escolares, ou através do racismo institucionalizado. Nesse sentido, a psicologia 

Escolar/Educacional, em sua relação com as questões étnicas raciais nos remete a uma grande dívida, 

uma vez que as teorias evolutivas, a psicométrica e as práticas psicológicas, sobre tudo clínicas, 

escolares e da área do trabalho, corroboraram e fortaleceram, durante muito tempo, os enfoques 

higienistas, racistas e discriminatórios, e esse contexto que favoreceu a construção e manutenção de 

estereótipos,estigmas e preconceito referentes às características identitárias do povo brasileiro, 

notadamente de origem africana e indígena. 



ISSN: 2358-0143 
ANAIS DO V PSICOLOGIA SABERES E PRÁTICAS: Questões de Gênero: reflexões e desafios- FISMA 2017 

 

 
 

Atualmente, o racismo tem diversas nuances, algumas quase invisíveis à consciência, mas que ainda 

assim deixam suas marcas.E a não valorização de aspectos relacionados a questões étnicas acontece 

tanto em âmbito institucional, quanto da ausência da população negra e indígena em cartazes, fotos e 

informativos fixados no espaço escolas, ou quando adota livros didáticos e paradidáticos com 

conteúdo de menos valia do povo indígena ou negro, ou quando negligencia conteúdos que dizem 

respeito a cultura de um continente inteiro como a África e a Ásia, supervalorizando a história de 

europeus e norte-americanos. 

O mito da democracia racial e ideológica do branqueamento não atingem somente negros e indígenas, 

estando arraigado no imaginário social, e assim as formas, os níveis e os resultados desse processo 

incidem de maneira diferente sobre diversos sujeitos e interpõem diferentes dificuldades na sua 

trajetória de vida escolar e social. Sendo assim a construção de estratégias educacionais que visem o 

combate ao racismo é uma tarefa de todos os educadores (FONTENELE & MELO, 2016). 

Com isso, como já citado, a escola é uma instancia fundamental na tarefa de educação e/ou reeducação 

para vida social e por se tratar de um ambiente promotor de ensino, outro ponto a se refletir é a cerca 

da diversidade sexual e de gênero, pois conforme Santos (2016) cabe a escola desenvolver um projeto 

de educação em sexualidades que seja capaz de informar, esclarecer e acolher as manifestações 

sexuais e de gênero. Contudo, enquanto instituição social, a escola tende a validar os padrões 

mantendo e reforçando ações preconceituosas através de dispositivos reguladores de gênero e 

sexualidade. No cotidiano escolar, a atitude comum é de controle de tudo o que se relaciona à 

sexualidade, seja pela padronização das condutas, pela esquiva em abordar assuntos relacionados ou 

pelo refreio de qualquer possibilidade de sua manifestação ou expressão pelas(os) sujeitas(os), sejam 

estas(es) educadoras(es) ou estudantes. Além dos discursos, constantemente encontra-se arraigado, 

em todo o universo escolar, o uso de outros recursos que afirmam o padrão a ser seguido: postura de 

atuação de professoras(es) e demais agentes educadoras(es), conteúdos curriculares, representações 

em material didático, linguagens, símbolos, disposições de organização do ambiente escolar e 

exigências de performances específicas.”. É importante perceber que na medida em que os sistemas 

de ensino procuram afirmar ou intervir diante das contradições sociais, estarão sempre a influenciar 

comportamentos sociais e a formação das subjetividades das(os) sujeitas (os) que deles participam, 

principalmente de estudantes. Por isso é importante ressaltar que uma escola com espaço aberto à 

diversidade movimenta-se no sentido de superar as limitações que podem vir a ser motivo de opressão 

das possibilidades de escolhas individuais.Com isso há uma preocupação com o desenvolvimento 

psicossocial saudável dos indivíduos, levado em conta de que maneira o ambiente escolar, com teoria 

“normatizadoras”, tende a inibir o processo de formação subjetivas das (os) estudantes, já que "sentir-
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se incluído ou não nas normas produz sofrimento, impede garantia de direitos, restringe as 

possibilidades de escolha" (CASSAL,2001, p . 128), a exemplo do que tem ocorrido a comunidade 

LGBT, quando a inclusão não é sentida satisfatoriamente, repercute-se em casos recorrentes de 

evasão escolar. Nesse sentido cabe a nós, enquanto estudantes e/ou profissionais de da área da 

psicologia, atuantes no campo da educação, promover diálogos e ações a favor do reconhecimento e 

acolhimento das diversidades existentes, acompanhando as demandas e transformações sociais das 

(os) sujeitas (os), uma vez que a educação propicia a aprendizagem para a relação com o mundo e 

com a (o)outra (o) (SANTOS,2016). 

Referente à Psicologia e ao seu compromisso social, torna-se imprescindível olhar para os sujeitos de 

forma mais ampla, menos fragmentada, considerando as condições, status e relações a que estão 

sujeitas nas dinâmicas em sociedade. Busca-se o cuidado integral e singular. Aos estudos de gênero, 

a Psicologia deve superar determinações históricas baseadas no estabelecimento de diferenças e 

hierarquias entre mulheres e homens, que determinam normatividades, “contribuindo para a 

desnaturalização e a desconstrução de noções depreciativas em torno das identidades de gênero e 

sexualidades, na tentativa de dar vazão às subjetividades historicamente sufocadas, para que 

aconteçam processos identitários mais autênticos, e para que se estabeleça uma mudança de 

mentalidade e de comportamento social mais respeitosa diante das diversidades” (p.175) (SANTOS, 

2016). 

Considerações finais: 

Enquanto instituição de escolarização formal, a escola deve ser defendida, os processos de 

desenvolvimento do indivíduo que nela ocorrerem devem ser estudados, e as melhorias buscadas, a 

fim de que desenvolvamos indivíduos felizes, justos, críticos e transformadores, que possam retornar 

à sociedade o desejo e os meios para a construção de uma sociedade mais igualitária (STELKO-

PEREIRA &WILLIAMS, 2010). Neste sentido, a formação em Psicologia também deve atuar nesta 

perspectiva, promovendo espaços de debates, reflexões e diálogos críticos sobre as temáticas de 

racismo, gênero, diversidade sexual, entre outros, pensando a inclusão escolar de forma ampla, 

considerando as demandas reais do contexto social. Sendo assim, é de suma importância estudar os 

preconceitos que dão base para as violências sociais e refletem em violência escolar. 

Portanto, pensar a Psicologia em interface com a Educação, racismo, gênero e sexualidade, 

considerando as subjetividades presentes no contexto escolar, significa refletir em formas de práticas 

que promovam a liberdade de expressões, sendo estes processos educativos importantes ferramentas 

para fomentar a mudança de paradigmas.  

Palavras-chave: gênero; racismo; psicologia; inclusão escolar; escola. 
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A pré-definição das mulheres como cuidadoras no campo da saúde mental 
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Introdução: 

A definição do cuidado nas relações familiares é construída historicamente, com traços da cultura 

patriarcal, isto dificulta concepções de família sem incluir as relações de gênero estabelecidas. As 

questões de gênero determinam a construção social do significado de ser mulher e ser homem, 

atribuindo características, habilidades e funções aos indivíduos segundo o seu sexo (BIROLLI, 2014). 

O movimento histórico, em especial o movimento feminista, tem claramente ajudado a impulsionar 

a mulher, tentando igualar seus direitos em relação aos dos homens. Algumas esferas da vida das 

mulheres não conseguiram avançar, a exemplo dos papéis pré-definidos que não permitem a estas o 

exercício de sua total autonomia. Nos cuidados aos pacientes com transtornos mentais, muitas vezes 

as mulheres se vêem na obrigação social e moral de prover cuidados, enquanto o Estado se 

desresponsabiliza, ofertando serviços precários e ineficientes (OLIVEIRA, 2015). Diante de um 

contexto de busca por melhores condições de atenção aos indivíduos com transtornos mentais, a 

família tem sido vista como essencial à construção desse processo, sendo considerada, na maioria das 

vezes, o elo entre eles e a vida em sociedade. O presente trabalho compõe as reflexões e pesquisas do 

Grupo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde Coletiva e Interdisciplinaridade (GEPSCI), e 

justifica-se pela importância de conhecer a relação que a mulher estabelece como cuidadora no campo 

da saúde mental, tendo em vista que o cuidado é um dos papéis sociais fortemente atribuídos à mulher 

ou, muitas vezes, apenas às mulheres. Ainda, fazem-se necessários estudos que apontem nesta 

direção, assim como que problematizem um olhar para sua saúde mental destas mulheres. 
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Objetivo: 

Apontar aspectos de gênero na relação da mulher como cuidadora no campo da saúde mental. 

Metodologia: 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica, no qual busca-se corroborar com as ideias 

dos autores que descreveram sobre mulheres cuidadoras de usuários da mental. A pesquisa 

bibliográfica por sua vez, “é elaborada com base em material já publicado” (GIL, 2010, p. 29), sendo 

pesquisados diversos autores sobre um determinado assunto. Ainda para Gil (2010). O levantamento 

bibliográfico dos artigos foi realizado a partir da consulta em duas bases de dados: Scientific 

Electronic Library Online (Scielo), no mês de maio de 2017. Para tal, utilizou-se as palavras-chave 

“mulheres”; “saúde mental”; “família”. Na Plataforma Lilacs encontrou-se vinte artigos. Os textos 

encontrados foram selecionados pela leitura do título e resumo, sendo que estes deveriam atender a 

problemática da pesquisa, ou seja, os objetivos propostos no estudo na realidade brasileira. Após a 

identificação dos resumos, considerou-se como critério de exclusão, a não disponibilidade online do 

texto completo, publicação que não fosse artigo científico como teses, dissertações ou livros. Como 

critérios de inclusão utilizou-se os artigos que estavam disponíveis de forma completa e que não 

respondessem aos objetivos da pesquisa. Neste sentido, trabalhou-se com 05 artigos. Para análise dos 

dados foram realizadas aproximações teóricas com autores referência na área.  

Resultados e Discussão: 

O cuidado à saúde, como prática social, se insere em um conjunto de elementos que atuam na 

construção do mundo concreto. Neste sentido, a família é tida como centro de cuidado, no qual os 

seus integrantes dividem as experiências e compartilham as dificuldades, inclusive as de saúde, por 

meio do apoio buscam a resolução de tais dificuldades. O cuidado relaciona-se com o vínculo 

sentimental e de responsabilização pelo familiar que possui alguma necessidade de saúde, saúde 

mental. A família ganha destaque como a microestrutura de maior peso para compreensão de 

representações e práticas relativas ao processo de saúde/doença/cuidado. Ainda, na maioria dos 

estudos acerca dos cuidados em saúde, no âmbito da família, a figura da mulher-mãe aparece como 

principal cuidadora (GUTIERREZ; MINAYO, 2010). Um aspecto relevante na dinâmica do cuidado 

em saúde, nas últimas décadas, diz respeito à transferência dos cuidados de saúde prestados pelo 

Estado para a esfera familiar. Isto tem ocorrido, com incentivo do Ministério da Saúde, sobretudo no 

cuidado com pacientes acometidos por doenças crônicas, doenças degenerativas resultantes ou não 

do processo de envelhecimento, doenças relacionadas ao transtorno mental, entre outras (ALMEIDA, 

2015). Com isso, de acordo com Almeida (2015), as políticas públicas de saúde buscam agregar a 
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família e a comunidade na rede de atenção à saúde, e assim é repassado para o cuidador familiar o 

desempenho das tarefas relativas aos cuidados com os que se encontram em vulnerabilidade e/ou 

adoecimento. Em consonância as atividades que derivam do ato de cuidar tendem a ser atribuídos as 

mulheres de forma natural, ao ponto de parecerem exclusivas e essencialmente de condição feminina, 

e com isso os valores como altruísmo e atribuições de maternagem presentifica-se no cotidiano das 

mulheres o que culmina numa dupla jornada de trabalho, pois para às mulheres, ainda que exerçam 

atividades profissionais não vinculadas ao ato de cuidar, impõem-se a responsabilidade pelo cuidar 

de seus familiares em condições de transtornos mentais. Portanto, a mulher passa a cumprir esse papel 

com base em normas historicamente criadas e interpretadas como inerentes à natureza feminina 

(GUEDES; DAROS, 2009). Ainda, conforme as autoras, a naturalização da mulher como cuidadora 

se dá pela vinculação a diferentes lugares atribuídos a ela na família, por vezes como esposa ou 

companheira, filha, mãe, avó, tia. De qualquer lugar o ato de cuidar torna-se prioritário sobre os seus 

próprios projetos (GUEDES; DAROS, 2009). Com a Reforma Psiquiátrica a família passou a ser co-

responsável pelo cuidado ao paciente com transtorno mental, sentem-se responsáveis pelas atitudes e 

pela saúde dos seus familiares, tomando para si a atividade de cuidar, atribui-se assim, um 

compromisso ético, de modo a retribuir os cuidados recebidos desde a infância. Os estudos apontam 

que dentro do grupo familiar a mulher ganha destaque no enfrentamento do sofrimento do sujeito, e 

isso resulta no cuidado prestado (VIEIRA; ALMEIDA, 2014). As mulheres são cuidadoras por opção 

ou imposição social, doam-se à recuperação de usuários com transtornos mentais, seus familiares, 

tendo que lidar muitas vezes com trabalho, cuidado com os filhos, com as atividades domésticas, com 

a família, entre outros afazeres. Nesse sentido, faltam-lhe redes de apoio psicológico, social, material 

e de profissionais que possam atuar para promover a redução de danos decorrentes das duplas 

jornadas de trabalho e do conjunto das circunstâncias que permeiam o cuidado. Assim, as mulheres 

que se sentem na obrigação de prover o cuidado, muitas vezes se anulam nas questões profissionais 

e privadas, limitando seu auto desenvolvimento, ficando cada vez mais co-dependentes da pessoa 

com transtorno mental. 

Considerações Finais: 

A mulher ainda é desvalorizada e subestimada, uma vez que ao se determinar suas funções, com base 

em seu gênero, ela perde, muitas vezes, sua autonomia e liberdade de escolha, passando a fazer 

somente aquilo que a sociedade impõe. No campo do cuidado em saúde mental, a partir da Reforma 

Psiquiátrica a atenção e o cuidado passam a ser compartilhados entre serviços e famílias de pessoas 

com transtornos mentais. Ademais essa mulher que é vista como cuidadora na maioria das vezes 

encontra-se fragilizada devido a carga exaustiva de trabalho e necessita também de um olhar para sua 
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saúde mental, assim como serviços de saúde mental melhores organizados para prestar um suporte 

para si e no cuidado de seus parentes usuários da saúde mental. Entende-se também que apesar dos 

novos modelos familiares, o modelo patriarcal ainda está muito forte e a divisão de trabalho pautado 

no gênero demarca a desigualdade entre homens e mulheres. 

Palavras-chave: Mulher; cuidadora; gênero; saúde mental; saúde coletiva.  
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Introdução: A proposta desta pesquisa é trazer uma reflexão sobre a comorbidade entre a 

ansiedade social e o abuso de álcool e sua relação com o suicídio, assim como seu tratamento sob a 

perspectiva da Terapia Cognitivo-Comportamental. Ansiedade Social é um distúrbio ansioso 

frequente, as pessoas com ansiedade social apresentam um medo excessivo de serem vistos 

comportando-se de um modo humilhante e embaraçoso, pela demonstração da ansiedade, diante de 

situações como, falar, comer, beber e até caminhar em público (RANGÉ, 2001). O consumo de bebida 

alcoólica ultrapassa gerações e padrões sociais, tem ocorrido em todas as culturas e os prejuízos 

causados em razão do consumo dessa substância são registrados desde a antiguidade, além disso, o 

álcool é uma droga lícita e seu consumo é amplamente incentivado na sociedade contemporânea. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2015), mais de 800 mil pessoas morrem devido ao 

suicídio todos os anos e é a segunda principal causa de morte em jovens de 15 a 29 anos. Há indícios 

de que, para cada adulto que morreu de suicídio pode ter havido mais de 20 outras tentativas. Ainda 

segundo a OMS (2015), o risco de suicídio varia com o tipo de desordem, e os distúrbios mais comuns 

associados ao comportamento suicida são depressão e transtornos relacionados ao uso de álcool. As 

estimativas da prevalência de transtorno de ansiedade social comorbido com o uso desordenado de 

álcool é de aproximadamente 20% dos pacientes tratados com transtorno de ansiedade social, e 15% 

das pessoas que receberam tratamento de alcoolismo possuem esse transtorno (BOOK & RANDALL, 

2002). Uma evidência que o suicídio está por muitas vezes ligado ao abuso excessivo do álcool, é que 

o suicídio está inversamente relacionado com a interação social e o abuso de álcool tende a 

desaprovação social e deterioração dos laços comprometendo essa interação social (ALMEIDA, 

2013).  

Objetivo: Considerando a gravidade dos problemas envolvidos ao alcoolismo e sua relação com as 

taxas de suicídio pretendeu-se discorrer sobre tais comorbidades que influenciam e/ou determinam a 
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relação entre a ansiedade social, o uso/abuso de álcool e suicídio, assim como seu tratamento sob a 

perspectiva da Terapia Cognitivo-Comportamental. 

Método: A metodologia utilizada na pesquisa foi bibliográfica narrativa, de cunho qualitativo. Dessa 

forma foi feito um levantamento através de matérias já publicadas desde os mais tradicionais, como 

livros, revistas, teses, até as mídias digitais encontradas na internet. 

Resultados e Discussões: Conforme mencionado anteriormente, a explicação para a comorbidade 

entre fobia social e o abuso/dependência apontada por alguns estudos é que muitos desses indivíduos 

podem estar bebendo para reduzirem sua ansiedade social. Em mais de 40% dos casos de pacientes 

com transtorno de ansiedade social, especialmente do tipo generalizado, tentam controlar seus medos, 

tensões e ansiedades usando álcool, ou drogas, como um tipo de automedicação para controlar a 

ansiedade (BOOK & RANDALL, 2002), o que favorece a manutenção do seu uso. A associação entre 

o uso excessivo do álcool e comportamentos suicidas necessita de maior atenção, pois os sujeitos que 

abusam ou dependem do álcool têm ideação suicida mais frequentemente e risco mais elevado de 

tentativas de suicídio, assim como para consumação do ato em si (LIMA, 2010). Quando falamos em 

dependência química e ansiedade social, uma das psicoterapias que se mostra promissora e eficiente 

é a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), a qual baseia-se no modelo cognitivo, que pressupõe 

que as cognições influenciam as emoções e comportamentos, que, por sua vez, são afetados pela 

interpretação e/ou percepção das situações(BECK, 1997). A TCC para a dependência química 

desenvolve-se a partir da conceituação, ou compreensão das crenças e padrões de comportamento de 

cada paciente. As crenças são tidas pelas pessoas como verdades absolutas, exatamente do modo que 

as coisas “são”. O trabalho do terapeuta cognitivo-comportamental é ajudar o paciente a reestruturar 

suas cognições, ou seja, modificações de pensamento e das crenças, para que assim ocorra uma 

mudança emocional e comportamental duradoura (BECK, 1997). Além disso, os pensamentos 

automáticos, palavras ou imagens que passam pela cabeça do indivíduo, são específicos à situação e 

podem ser considerados o nível mais superficial de cognição (BECK, 1997). Como já dito 

anteriormente, a TCC trabalha com a mudança dessas crenças que sustentam sua patologia e 

pensamentos automáticos para que haja uma mudança cognitiva e comportamental no paciente, para 

que possa saber a lidar com a dependência, diminuindo o consumo de bebida alcoólica e 

consequentemente reduzindo a ideação suicida, Brown e Beck (2003) acreditam que os objetivos da 

terapia cognitiva para pacientes suicidas com transtornos relacionados ao uso de substâncias são 

reduzir a probabilidade de futuros atos suicidas, desenvolver estratégias para administrar a ideação 

suicida e a desesperança e diminuir fatores de risco associados ao engajamento de atos suicidas. É 

necessário na fase inicial de tratamento a elaboração de planos de segurança para evitar estímulos de 
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altos riscos, tanto internos quanto externos pois estes podem ativar crenças sobre o uso de drogas, 

como pessoas, lugares, assim como lembranças e estados psicológicos deprimido, ansioso, frustrado, 

entre outros (KNAPP, 2004). O planejamento de segurança é importante tanto para pacientes suicidas 

como para os dependentes químicos já que quando estão sob influência de drogas ou álcool, 

demonstram impulsividade, juízo prejudicado e uma tendência a reconhecer sinais que são 

inconscientes com seu foco de atenção. Cartões de enfrentamento, servem para enfrentar as fissuras, 

eles são lembretes que o paciente carrega consigo ou deixa exposto em um lugar visível com 

pensamentos que fortaleçam a motivação (KNAPP , 2004). Pacientes com fobia social tem duas vezes 

mais chances de ter problemas com álcool que não fóbicos, e indivíduos com problemas de 

alcoolismo têm nove vezes mais chance de ter fobia social que o resto da população, portanto,em 

relação à terapia cognitivo-comportamental da fobia social, as principais técnicas que vêm sendo 

pesquisadas são a exposição, reestruturação cognitiva, técnicas de relaxamento e treino de habilidades 

sociais (HEIMBERG, 2001).Os experimentos comportamentais, têm como objetivo expor o 

indivíduo a situações que representam ansiedade, o que deve ser feito de maneira gradual, geralmente 

envolvendo a dessensibilização sistemática, no qual trabalharia com uma hierarquia de estímulos 

temidos. Esse procedimento pode ser realizado de duas maneiras: por meio da imaginação, a partir 

da geração de imagens mentais, e exposição in vivo, onde há a confrontação com o estímulo que 

representa medo ao paciente (HEIMBERG, 2001). Geralmente, a exposição in vivo é realizada no 

estágio final do tratamento, momento em que o paciente se sente mais seguro para entrar em contato 

com o objeto de fobia. As estratégias de reestruturação cognitiva objetivam ensinar ao paciente as 

seguintes modificações: observação e controle dos pensamentos irracionais e negativos; exame das 

evidências favoráveis e contrárias aos pensamentos distorcidos; e correção das interpretações 

tendenciosas por interpretações calcadas na realidade, o que geralmente resulta em redução 

sintomática da fobia social (BECK,1997). A meta da terapia cognitiva é facilitar a remissão do 

transtorno do paciente e ensiná-lo a ser o seu próprio terapeuta, conseguindo resolver seus problemas 

sem ajuda do terapeuta (BECK, 1997). Considerações Finais: No transtorno de ansiedade Social é 

frequentemente encontrada comorbidades, e pessoas que apresentamcomorbidades comparadas a 

indivíduos que têm um único diagnóstico de transtorno mental ou transtorno por uso de substâncias 

psicoativas estão sob maior risco de apresentar as seguintes características, como atraso no 

diagnóstico correto de sua doença, sintomas psicopatológicos mais graves, menor adesão e pobre 

resposta ao tratamento e maior comprometimento social .Visto isso, podemos perceber que a 

comorbidade pode levar a um comprometimento social ainda mais acentuado, estimulando o sujeito 

à consumir mais álcool, numa tentativa de diminuição da ansiedade. Porém, a molécula de álcool é 
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neurodepressora, o que contribui para a alteração e distorção de cognições, podendo deixar o sujeito 

mais impulsivo, tornando assim a possibilidade do suicídio mais provável. A TCC apresenta 

estratégias e métodos para o tratamento da dependência química e do suicídio, mostrando-se eficaz e 

promissora, sendo excelente alternativa de psicoterapia. 

Palavras-chave: Ansiedade Social; Abuso de álcool; suicídio; terapia cognitiva-comportamental.  
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Violência de gênero: uma desigualdade que perpetua no âmbito 

familiar e na relação conjugal.  

FARIAS, Ana Carla Lemos1  

FREITAS, Laís Ismael2 

FRITSCH,Caroline Prola3 

Resumo: Esse trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica, constituída por uma 

revisão de artigos científicos nos meios eletrônicos, onde será retomado o tema de uma 

forma contemporânea.  Tem como objetivo elucidar a desigualdade no convívio conjugal 

em que ocorre a violência de gênero, bem como, a construção social da inferioridade 

feminina e a predominância masculina. Importantes mudanças históricas representam um 

desafio às relações patriarcais, principalmente no âmbito familiar, uma vez que o poder 

do homem esteja sendo desafiado e seus privilégios ameaçados surgindo assim, 

possibilidades de mudanças na relação conjugal. 

Palavras-chave: Violência contra a mulher; âmbito familiar; relação conjugal; 

desigualdade de gênero.  

 

Introdução: 

Na história das relações conjugais, o lugar que a mulher ocupava era o de ser mãe, 

cuidadora do lar e de submissão a figura do marido. Mudanças aconteceram e a mulher, 

cada vez mais, assume um papel no mercado de trabalho, buscando a independência e 

fazendo garantir seus direitos de igualdade, conquistando um espaço visto antes só pelo 

homem (DANTAS; MÉLLO, 2008). Com isso, pode-se dizer que o papel da mulher 

perante a família e a sociedade, era o de submissão, sem a condição de defesa, mesmo em 

situações em que acontecia a violência doméstica. Nesse contexto, as relações familiares 

podem ter a presença da relação de poder, onde o homem é a autoridade máxima no 
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âmbito familiar, legitimado perante a sociedade seja como marido ou como pai. O local 

da violência continua sendo o ambiente familiar, conforme Werlang (2009), a chance de 

a mulher ser agredida pelo ex-marido, ou atual companheiro é muitas vezes maior do que 

sofrer alguma violência por estranhos. Assim, a partir do momento em que a violência 

contra a mulher representa um problema social e de saúde pública no Brasil, as ações dos 

movimentos feministas passam a ser vistos como pilares para promoção de ações e 

políticas sociais destinadas ao enfrentamento das violências contra as mulheres. Apesar 

de todas as ações e mobilizações a favor das mulheres vítimas de violência, infelizmente 

a mulher, em muitos casos, ainda sofre com a dominação e exploração masculina, atos 

que persistem acontecer, de forma que transgride a violação de vários direitos 

fundamentais, principalmente, à sua dignidade. Porém vale destacar que visivelmente é 

percebível, uma evolução em torno na mulher da atualidade, na desenvoltura profissional, 

ocupando espaços de liderança, chefia e governança, onde anteriormente era uma 

ocupação exclusiva do homem.    

Objetivos: A pesquisa com base bibliográfica tem como objetivo elucidar a desigualdade 

no convívio conjugal em que ocorre a violência de gênero.  

Metodologia: Esse trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica, constituída por uma 

revisão de artigos científicos nos meios eletrônicos, onde será retomado o tema de uma 

forma contemporânea. A pesquisa visa compreender a problemática, bem como, o 

enfrentamento e alavancar possível mudança nos padrões estabelecidos na cultura e na 

sociedade. Este trabalho caracteriza-se como uma atividade de ensino, onde possibilita 

ampliar o conhecimento diante da temática proposta no mesmo. Nesse sentido, buscamos 

compartilhá-los com a comunidade acadêmica. 

Resultados e discussões: A violência contra a mulher é um fenômeno tão antigo quanto 

à humanidade, que perpetua através de muitos anos, em praticamente todos os países, 

mesmo aqueles reconhecidos como civilizados e dotados dos mais diferentes regimes 

econômicos e políticos (BLAY, 2003). Pode-se considerar que cada vez mais a violência 

vem sendo acometida, representando atualmente uma problemática de saúde pública e 

remetendo à mulher, em muitos casos, à recursos jurídicos para auxiliar na garantia e 

direitos das vítimas submetidas à situações de violência.  
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De acordo com Gomes et al. (2007), a violência de gênero surge para a compreensão da 

igualdade entre o que atribuído à mulher e ao homem, configurando a imagem idealizada 

do feminino e masculino. Assim destina-se à mulher características de fragilidade, 

delicadeza, passividade e obediência. Devido as suas condições biológicas de engravidar, 

agregou-se o cuidado do marido, do lar e a responsabilidade pela família e a educação 

dos filhos. Porém vale destacar que a mulher esta dentro de um processo de evolução e 

desenvolvimento, diante a comparação de décadas passadas.   

Frente ao enfrentamento à desigualdade de direitos entre homens e mulheres, a sociedade 

manifesta-se com um novo entendimento do “ser mulher”.  Para Alambert (1986 apud 

SANTIAGO 2016) a mulher da atualidade não é a jovem virgem que almeja um 

casamento feliz ou a esposa que sofre pela infidelidade do marido, mas sim a destemida, 

que busca sua independência, afirma sua personalidade, clama contra a subordinação da 

mulher perante a família, à sociedade e torna-se significadamente uma representante da 

luta pelos seus direitos.  

Conforme Nunes (2015), orientados pelo modelo de gênero e também pela desigualdade 

de poder tonificado pela sociedade, é notório o envolvimento do homem na relação 

referente ao contexto da violência, e em diferenciadas situações ou lugares. Em muitos 

casos, a violência de gênero pode ser considerada imperceptível, talvez por no 

relacionamento ter se tornado naturalizada. Nesse sentido, a mulher sofre violência de seu 

parceiro e não a reconhece como tal, sendo permissível de maneira que o comportamento 

do homem prevaleça na relação de forma abusiva e controladora. Percebe-se uma 

configuração idealizada, penetrada socialmente e culturalmente da imagem feminino e 

masculino, onde há uma desigualdade explícita, o homem ocupa um lugar de poder, 

controlador, forte e valente e a mulher, submissa, subordinada, frágil, impotente, incapaz. 

Ao recorrer do tempo, mobilizações e mudanças vem acontecendo para estagnar o 

fenômeno de forma que, se trata de algo que atinge não somente a vítima de violência e 

ou o agressor, acaba que afeta a humanidade como um todo.  

Considerações finais: Esta pesquisa nos permitiu direcionar um olhar as mulheres 

vítimas de violência, e nos faz refletir sobre a violência de gênero de maneira que a 

construção social da inferioridade feminina sucede junto com a predominância masculina, 

manifestando-se como uma forma de produção e reprodução das relações de poder.  
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Importantes mudanças históricas representam um desafio às relações patriarcais, 

principalmente no âmbito familiar, uma vez que o poder do homem esteja sendo desafiado 

e seus privilégios ameaçados abrem espaço para possibilidades de mudanças na relação 

de dominação dos homens sobre as mulheres. O fortalecimento da mulher na relação de 

gênero é de suma importância, ou seja, auxilia na  reconstrução social e cultura, 

desmitificando o conceito da mulher fragilizada. Nesse sentido, reafirma-se a necessidade 

de um novo olhar sobre o fenômeno, no qual transgride o desenvolvimento pleno do 

individuo. Urge a necessidade de uma perspectiva mais sistêmica e relacional, dos 

múltiplos fatores que implica a violência nos relacionamentos conjugais     
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Estudo de caso: reflexões sobre a história de um cárcere 

 

SILVA, Elenize1 

FLÔRES, Silvia2 

ROSO, Patrícia3 

INTRODUÇÃO 

O estudo de caso Reflexões sobre a história de um cárcere, visa abordar a importância do 

acolhimento realizado no sistema de justiça. O contato com o caso em questão se deu durante a 

prática de estágio específico curricular supervisionado, efetivado na Delegacia de Proteção a 

Criança e Adolescente (DPCA). Cada vez mais a psicologia ganha espaço no poder judiciário, 

embora ainda de forma tímida, porém avançando sempre, percebe-se que cabe ao profissional 

mostrar como pode auxiliar neste meio. Nem sempre se encontra um espaço pronto, com um 

trabalho descrito para fazer. O psicólogo deve vislumbrar o local e montar estratégias de ação.  

Na DPCA, são colhidos os depoimentos das vítimas, autores e testemunhas do ocorrido. 

Neste momento, estagiários de Psicologia do 9° semestre, desenvolvem o trabalho de acolhimento 

junto as vítimas e familiares, quando necessário, são realizados os encaminhamentos. Esta 

atividade iniciou-se no ano de 2017, sendo o primeiro grupo de estagiários de psicologia a 

trabalhar junto ao corpo de servidores da delegacia.  

O acolhimento se faz importante para prestar um suporte emocional no momento em que 

a vítima e a família se encontram fragilizadas. Segundo Pasche (2010), o acolhimento deve ser 

atravessado por processos de responsabilização, visando a criação de vínculo a partir da escuta, 

onde ocorre troca de informações, mútuo reconhecimento de direitos e deveres, e decisões que 

possibilitem intervenções pertinentes e eficazes de saúde para o sujeito. Dessa forma, o 
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acolhimento tem a função de propiciar um ambiente seguro para o indivíduo, dando suporte à dor 

que o outro trás e ajudando ressignificá-la.  

O estudo do caso a ser apresentado trata-se de um cárcere privado, com duração de vinte 

e oito dias. Envolveu violência física e psicológica acentuada, sendo perceptível um dano psíquico 

considerável. A vítima trata-se de uma menina de quinze anos, cujo contexto familiar é bastante 

disfuncional.  

Quando a família apresenta características disfuncionais, os participantes 

acabam se distanciando entre si, ou interferindo de maneira excessiva na vida 

dos outros membros. E assim, podem acabar, se aliando com algum deles e 

deixando os outros fora desse convívio familiar, que na maioria das vezes, são 

as crianças. Nesse contexto, geralmente os membros não conseguem executar 

suas funções básicas dentro família, (CARNEIRO, 1983). 

 

MÉTODO 

Este trabalho, trata-se de um estudo de caso. Segundo Gil (2002), o estudo de caso 

consiste em: 

 

 Um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível 

mediante outras metodologias, sendo esta uma modalidade de pesquisa utilizada 

nas ciências sociais e biomédicas, o mesmo autor explicita que essa modalidade 

pode ser dividida em várias etapas como: formulação do problema, definição da 

unidade-caso, determinação do número de casos, elaboração do protocolo, coleta 

de dados, avaliação e análise dos dados e preparação do relatório. (GIL, 2002). 

 

O CASO 

Primeiro encontro: F. chega a delegacia, acompanhada pela mãe e a irmã mais nova de 2 

anos de idade. Após uma breve conversa com a delegada ela é encaminhada para o acolhimento 

psicológico. Ao chegar na sala F. pede para ser ouvida de forma individual, pois não se sentia a 

vontade de conversar na frente da mãe. Assim, as demais partes são encaminhada à sala de espera. 

A narrativa de F. inicia contando que conheceu o autor L. de 27 anos, através de uma 

amiga e começaram a se encontrar eventualmente, até que iniciou um namoro. Quando a mãe de 

F. descobriu não autorizou a relação, alegando que L. era má companhia e que não prestava. A 

menina insiste em continuar o namoro, até que um dia o padrasto de F., que residia com a família, 
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pede que ela escolha se termina a relação ou vai embora de casa. F. decide prosseguir a relação. 

Expulsa de casa, a garota passa a morar com L. e sua família, composta por seus 2 filhos e a mãe 

dele. Os primeiros dias na casa de L. foram bons, de grande tranquilidade e harmonia, se 

relacionava bem com todos da casa, falava com a mãe por telefone e ia visitar suas primas e tias. 

Em uma dessas visitas a uma tia, resolveu que ia posar lá, para ter mais tempo com as primas. Ao 

retornar no outro dia pela manhã, encontrou tudo o que era seu quebrado, seu quadro dos 15 anos 

com a foto rasgada e suas roupas espalhadas. L. estava descontrolado, dizia sentir muito ciúmes 

dela e ficar cada vez mais agressivo, xingando-a por qualquer motivo, se referindo que ela o traia. 

Em uma dessas vezes pediu a senha do facebook de F. e começou a vasculhar todas as conversas. 

Nesta busca achou um antigo contato em que um amigo falava com ela de forma carinhosa. Neste 

dia, ele a agrediu fisicamente pela primeira vez, rasgou suas roupas com uma faca, tirou fotos 

constrangedoras dela e enviou para este amigo. A partir deste momento F. ficou incomunicável 

não podendo sair de casa. Quando alguém vinha procurá-la era obrigada a se esconder e quando 

a polícia foi em busca dela na residência, teve que sair pela janela nua pois, segundo L., assim ela 

seria obrigada a voltar, por não ter como ir muito longe daquela forma. 

Segundo encontro: F. está mais tranquila, conta que está frequentando as aulas em uma 

escola nova. Relata que tem sonhado com L. por alguns dias. Nos sonhos ele  chora e pede ajuda 

para ela, nesses momentos pensa em como a vida seria diferente se não tivesse esse 

comportamento agressivo. F. está tentando fazer novas amizades na atual escola. Se queixa de 

dores de cabeça, esquecimentos e falta de concentração. Conta que era agredida por pedaços de 

cabo de vassoura, muitos socos na cabeça. Algumas vezes L. batia sua cabeça na parede sempre 

do mesmo lado. Anda sempre de cabelo solto para esconder uma parte do crânio afundado em 

decorrência de uma pancada que recebeu com uma barra de ferro. Após as agressões, que muito 

se davam na região da cabeça, F. era obrigada a dormir abraçada com L. mesmo com muita dor, 

tinha que suportar e dormir com o rosto virado para ele, se tentava trocar de lado, era agredida 

novamente.  

Terceiro encontro: Neste encontro F. se queixa de muita tristeza e desanimo, não quer 

fazer nada somente dormir, mostra umas anotações que havia feito de como se sente em relação 

a tudo o que aconteceu, se sente melhor ao escrever, é uma forma de desabafo com o papel. 

Demonstra vontade de voltar ao trabalho e ao curso que teve que parar. Diz ter repetidas brigas 

com a mãe e que a relação entre elas é difícil. A mãe a acusa de ser culpada pelo que aconteceu. 

Não autoriza amizades masculinas e quando percebe que F. tem alguns amigos, a xinga usando 

adjetivos pejorativos. 
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DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

Nos acolhimentos realizados percebe-se que F. tem sintomas de depressão e transtorno 

de estresse pós-traumático. Segundo Peres e Mercante & Nasello (2005), os traumas psicológicos 

podem afetar a qualidade de vida com grande impacto, caracterizando o Transtorno de Estresse 

Pós-Traumático (TEPT).  A pessoa que apresenta o referido transtorno, pode ter recordações 

aflitivas, revivescência do trauma, pensamentos indesejáveis recorrentes, estado de alerta, 

dificuldade em dormir, distanciamento afetivo, entre outros sintomas (PERES e MERCANTE & 

NASELLO, 2005).  F. passou a ter grande dificuldade de conversar com a mãe sobre o que 

aconteceu e como se sentia, sempre que tentava, brigavam. Iniciou assim a escrita de suas 

memórias e angústias no papel, começando um processo de ressignificação do trauma. No caso 

de F. percebe-se, que além de violência física, teve também violência psicológica, causando 

sofrimento e danos psíquicos para a vítima. 

 

 [...] a violência nem sempre ocorre de uma só forma, podendo-se encontrá-

la em qualquer de suas variações (física, psicológica, sexual e negligência). 

Além disso, é importante considerar que todo trauma físico e sexual acaba 

acarretando algum tipo de trauma psicológico, isto é, o sentimento de identidade 

e integridade do indivíduo é significativamente alterado e rompido (SILVA, 

2009).  

 

No acolhimento, quando necessário, são dados encaminhamentos para a rede de apoio de 

serviços de saúde, habitação, renda. No caso em pauta, a vítima foi encaminhada para atendimento 

psicológico, psiquiátrico e neurológico através da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Além 

destes foi sugerida psicoterapia para a mãe, encaminhamento para central de vagas para a filha 

menor e, ainda para a secretaria de habitação para inscrição no programa minha casa, minha vida. 

A violência sofrida deve ser reparada e as vítimas devem ter garantidos os seus direitos, 

para que possam ter acesso a possibilidades de reestruturação de seu sofrimento e sua 

subjetividade (COSTA, PENSO, ALMEIDA E RIBEIRO, 2008).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao ter contato com este caso e trabalhar com ele na sistemática de acolhimento dentro de 

uma delegacia, percebe-se como se faz necessário psicólogos nestes contextos. A vítima e a 
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família chegam fragilizadas para prestar depoimento e, neste momento, é uma fração contada em 

forma de relato do ocorrido. 

O acolhimento foi importante para dar suporte ao momento difícil em que se encontrava 

a vítima, deixando-a segura para seguir com os atendimentos em que se faz necessário. Ouvir a 

dor que grita muito além das palavras e relatos, ela se encontra nos gestos, na postura, no olhar e 

no silêncio. Observa-se a importância da escuta neste contexto, pelo fato de ser feito em um 

momento crucial da vida do indivíduo, onde este pode encontrar a força e coragem necessária, 

para que uma mudança de vida aconteça.  

Palavras-chave: cárcere privado; acolhimento e psicologia jurídica. 
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Adolescente em conflito com a lei: uma experiência de estágio  

 

Ferreira, Maria Cristina de oliveira1 

Pizarro, Bruna Osório2 

 

Introdução 

O presente trabalho apresenta um relato de experiência em campo de estágio, 

demonstrando a importância da atuação do profissional de Psicologia em seu contexto, 

envolvendo adolescentes em conflito com a lei. O mesmo realizou-se por meio de 

levantamento de dados realizado no mês de maio de 2017 na instituição CEDEDICA, em 

Santa Maria/RS, onde adolescentes cumprem medidas socioeducativas, sendo 53 

adolescentes entre idades de 13 a 19 anos, com ato infracional, na sua maioria, tráfico de 

drogas ou roubo. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (2004) sobre 

políticas de proteção integral, o papel do psicólogo deve ser o de um viabilizador de 

direitos, devendo para tal ter conhecimento profundo da legislação, sendo sua atuação em 

rede, em complementaridade técnica. Essas percepções definem na PNAS/2004 as três 

vertentes da proteção social que a norteiam. São elas: as pessoas, as circunstâncias e a 

família, traduzindo, assim, a exigência da capacidade de maior aproximação possível da 

proteção social com o cotidiano da vida das pessoas, por ser nesse que se constituem os 

riscos e vulnerabilidades (PNAS, 2004, p.15). Em consequência, a nova concepção de 

Assistência Social materializada na PNAS/2004como direito de proteção social o direito 

à seguridade social, tendo duplo efeito: “[...] o de suprir sob dado padrão pré-definido um 

recebimento e o de desenvolver capacidades para maior autonomia” (PNAS, 2004, p. 15-

16). Nesse sentido, a Assistência Social é entendida como aliada ao Desenvolvimento 

Humano e Social e não como tuteladora ou assistencialista, ou ainda, tão só provedora de 

necessidades ou vulnerabilidades sociais (PNAS, 2004).  

                                                           
1 Acadêmica do 9º semestre da Graduação em Psicologia da FISMA. E-mail: 

cristinajose48@hotmail.com 
2 Orientadora, supervisora de estágio e docente da FISMA. Email:  

bruna.pizarro@fisma.com.br 
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A premissa para a gestão da política de atendimento socioeducativo tem como 

base a intersetorialidade com as demais políticas de garantia de direito, bem como a 

necessária articulação com o judiciário e a mobilização social. Uma das inovações 

previstas a partir deste documento é o Plano Individual de Atendimento (PIA), que 

valoriza o respeito à individualidade e à singularidade do adolescente autor de ato 

infracional, instrumentaliza a oferta de serviços nas diversas áreas e garante o registro 

histórico institucional do processo de atendimento de cada um deles. Na sua 

operacionalização é necessária a elaboração do PIA, devendo conter os objetivos e metas 

a serem alcançados durante o cumprimento da medida, perspectivas de vida futura, dentre 

outros aspectos a serem acrescidos, de acordo com as necessidades e interesses do 

adolescente. O acompanhamento social ao adolescente deve ser realizado de forma 

sistemática, com freqüência mínima semanal que garanta o acompanhamento contínuo e 

possibilite o desenvolvimento do PIA. (CREAS) 

Na estrutura do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE, 

2006) o psicólogo está entre os profissionais da saúde, que juntamente com os 

profissionais da assistência social e educação, compõem a equipe técnica interdisciplinar, 

responsável pelos programas de atendimento ao adolescente menor de 18 anos. 

Entretanto, o papel do psicólogo, diante das medidas socioeducativas, pode não ser 

enquadrado simplesmente na área da saúde, mas ganha dimensões da psicologia jurídica, 

social e educacional. 

 

Objetivo 

Compreender a relevância do profissional de psicologia neste contexto ao lidar 

com adolescente junto ao ambiente de violência no qual estão inseridos.   

 

Método 

O CEDEDICA é uma Organização não governamental que atua em Santa Maria, 

conveniada com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Santa Maria, trabalhando juntamente 

com adolescentes cumprindo medida sócio-educativa em meio aberto de Liberdade Assistida 

(LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). Quando adolescentes cometem um ato 

infracional, após a audiência no Juizado da Infância e Juventude, devem cumprir uma 
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medidasócio-educativa, ou mais. As Medidas Socioeducativas são sanções impostas ao 

adolescente em conflito com a leique, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

(BRASIL, 1990) pode ser de: advertência; obrigação de reparar dano; prestação de serviço à 

comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de semi-liberdade; internação em 

estabelecimento educacional. Desta forma, a instituição conta com um grupo multiprofissional 

que está composto por dez profissionais, sendo três psicólogos, uma estagiária, uma advogada, 

uma coordenadora de medidas sócias educativas, uma secretaria, uma enfermeira, uma assistente 

social, duas estagiárias, uma educadora educacional, um motorista e seis orientadores, tendo, 

atualmente, cinquenta e três adolescentes sendo assistido por estes profissionais. 

Para executar as medidas sócio-educativas em meio aberto, o CEDEDICA de 

Santa Maria conta com orientadores judiciários que fazem o acompanhamento do 

adolescente encaminhado pelo Juizado da Infância e Juventude, realizando orientações 

semanais na instituição, visitas domiciliares e escolares. Este orientador age como um 

referencial positivo, capaz de impor a estes adolescentes limites, noções de autoridade e 

afeto, oferecendo-lhe alternativas frentes os obstáculos próprios de sua realidade social, 

familiar e econômica. Além disso, se necessário, o orientador pode fazer o 

encaminhamento deste adolescente e seus familiares para que recebam acompanhamento 

jurídico, psicológico, social, de enfermagem e educacional, atendimentos estes realizados 

dentro da instituição por técnicos devidamente qualificados e habilitados para tal função. 

Ressalta-se a necessidade destes acompanhamentos considerando que grande parte destes 

adolescentes está em situação de evasão escolar, precariedade econômica e vivendo 

conflitos familiares, motivos suficientes para levá-los à prática de atos infracionais, 

explicitando, muitas vezes, a agressividade como conseqüência do sentimento de 

abandono familiar, escolar e social. Serão trabalhadas também as contribuições do 

psicólogo (a) na construção das representações sociais dos adolescentes em conflito com 

a lei, buscando identificar os principais desafios da Psicologia: analisar a prática da 

instituição na identificação do adolescente no contexto social entrando em consonância 

com o projeto ético-político da profissão.  

Sendo assim, este trabalho parte de uma revisão bibliográfica, tendo por base a 

Política Nacional de Assistência Social e a Sistema Nacional de Atendimento Sócio-

educativo. Realizou-se um levantamento nos Plano Individual de Atendimento (PIA) da 
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instituição para identificar melhor as singularidades de cada adolescente e a demanda do 

local. 

 

Resultados e Discussão 

As medidas sócio-educativasque são previstas partir do art. 112 do Estatuto como 

uma conseqüência da prática do ato infracional. Estas medidas só são aplicadas aos 

adolescentes, ou seja, menores de 18 anos e maiores de 12, mas pode ser impostas à 

indivíduos entre 18 e 21 anos, desde que o fato tenha ocorrido quando eram adolescentes. 

As medidas sócias- educativas vão desde uma mera advertência, passando pela obrigação 

de reparar os danos, pela prestação de serviços à comunidade, pela liberdade assistida até 

a medida da privação de liberdade que é a internação-ECA (BRASIL, 1990). 

Assim, por meio do levantamento no realizado,no mês de maio de 2017, dos Plano 

Individual de Atendimento (PIA) dos adolescentes vinculados à instituição CEDEDICA, 

verificou-se que cumprem Medidas Socioeducativas 53 adolescentes entre idades de 13 

a 19 anos, com ato infracional, na sua maioria, por tráfico de drogas. Destes 53, 03 são 

meninas e 50 são meninos. Os adolescentes são acolhidos pela equipe técnica da 

instituição, que informa as condições de execução da medida socioeducativa de Liberdade 

Assistida. Muitos chegam à instituição por determinação do Ministério Público e o 

cumprimento da medida pode durar seis meses/27 semanas. Relatam-se, como 

exemplo,dois adolescentes em que foi analisado o PIA, contendo, as seguintes questões: 

Ato infracional; Observação geral da família; Percepção e expectativas da família em 

relação à adolescente; O que o adolescente espera da MSE; Objetivos após cumprimento 

da MSE; A partir do ato infracional, que fatos você acha ter influenciado nesse 

comportamento? 

- Adolescente “A” 16 anos, Ato infracional: Tráfico de droga. Observação geral da 

família: A adolescente mora com os pais e dois irmãos. Reside em casa própria, o pai está 

desempregado e a mãe trabalha em uma empresa de reciclagem. Tem um bom 

relacionamento familiar. Através do relato da adolescente, percebeu-se que a irmã do 

meio está envolvida com tráfico de drogas e já foi presa por isso. Percepção e expectativas 

da família em relação à adolescente: Esperam que a adolescente cumpra a medida, mesmo 

acreditando que a mesma seja inocente. Que continue os estudos e trabalhe. O que o 
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adolescente espera da MSE: Que seja boa. Objetivos após cumprimento da MSE: Ouvir 

mais a mãe e continuar os estudos para ser alguém na vida. A partir do ato infracional, 

que fatos você acha ter influenciado nesse comportamento?A adolescente diz que é 

inocente e que foi um mau entendido.  

- Adolescente “T”, 16 anos, Ato infracional: Vários furtos. Observação geral da família: 

A adolescente mora nos fundos da casa da sua mãe juntamente com seu companheiro. 

Este trabalha e sustenta a casa. O que o adolescente espera da MSE: Cumprir 

adequadamente e aprender coisas novas. Objetivos após cumprimento da MSE: Trabalhar 

e ter uma vida mais saudável. Percepção e expectativas da família em relação à 

adolescente: A genitora diz querer que a filha cumpra sua MSE dessa vez. A partir do ato 

infracional, que fatos você acha que ter influenciado nesse comportamento? Espero que 

minha mãe seja mais presente em minha vida afetiva, e que sejamos mais unidos em 

familia.  

Diante disto, segundo Sinase (BRASIL, 2006), as ações socioeducativas devem 

exercer uma influência sobre a vida do adolescente, contribuindo para a construção de 

sua identidade, de modo a favorecer a elaboração de um projeto de vida, o seu 

pertencimento social e os respeitos as diversidades (cultural, ético-racial, de gênero e 

orientação sexual), possibilitando que assuma um papel inclusivo na dinâmica social e 

comunitária. Tendo em vista que todo o adolescente está em busca de uma construção de 

sua identidade.  

Assim os estudos demonstram que atos infracionais cometidos por adolescentes 

destacam a importância e a necessidade de repensar as práticas preventivas e corretivas 

aplicadas atualmente reforçando a possibilidade e reflexão de uma retomada saudável de 

sua construção no amadurecimento emocional e adaptativo, possibilitado um melhor 

entendimento (PNAS, 2004). Além disso, trabalho do psicólogo deve ser voltado para 

auxiliar na reinserção social que privilegiem a convivência e a dimensão coletiva, sendo 

que o trabalho do psicólogo com adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas 

deve ser contextualizado no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 

8.069/90 conquista que marca a vida política na relação com crianças e adolescentes 

brasileiros.  
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Conclusões 

Os adolescentes que cometem atos infracionais, em geral, são denominados 

“menores”, “delinqüentes” entre outras denominações pejorativas.  Portanto, busca-se, 

aqui, repensar sobre as situações em que vivem esses jovens que são rompidos pela 

violência estampada na sociedade. Entretanto, a sociedade ainda se remete aos 

adolescentes de forma punitiva, o que leva ao profissional da psicologia demandar outro 

olhar para estes, para que haja um movimento de modificação e que não tenha novas 

reincidências.  

O psicólogo nas instituições socioeducativas está diante de um sistema amplo que 

envolve o adolescente, sua saúde mental e física, seu processo judicial, suas relações 

sociais e familiares e seu processo disciplinar e educacional. Todos esses aspectos 

formam um processo interligado que influenciará na vida do adolescente de forma a 

contribuir para sua integração social e garantia dos seus direitos individuais e sociais, 

dentro dos critérios e objetivos estabelecidos pelo ECA (SINASE, 2006).  

O psicólogo que integra a equipe multiprofissional da unidade de internação, ou 

atua de forma esporádica na condução de oficinas e outras atividades ou, ainda, realiza 

pesquisas nas unidades de internação deve pautar sua conduta promovendo condições 

para combater tais violações. Neste sentido, a pesquisa realizada pelo Centro de 

Referência técnica em Psicologia e Política Públicas do Conselho Federal de Psicologia 

(CFP, 2012) evidencia o caminho de construção do trabalho do psicólogo neste campo 

indicando a necessária ampliação da discussão desta política e a continuidade da criação 

de dispositivos que formulem e situem para práticas condizentes com o atual momento 

histórico e político da realidade brasileira. Dentre as diretrizes básicas dos programas em 

meio aberto refere-se o direito do adolescente à convivência familiar e comunitária. Logo, 

a priorização da família na agenda político-social envolve necessariamente programas de 

geração de renda/emprego, oficinas de capacitação, além de redes de serviços 

comunitários de apoio psicossocial, cultural, dentre outros. Essas ações são fundamentais 

para romper com o círculo de pobreza, exclusão e criminalização, visando à qualidade de 

vida dessas famílias brasileiras, cujos filhos encontram-se em conflito com a lei e 

precisam ser reintegrados. 

Palavras-chave: Adolescente; Psicologia; Infrações 
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 Estamos sempre rodeados de textos que comunicam, sendo que seus conteúdos 

são repletos de significados e mensagens com determinados objetivos. A mídia não 

apenas é uma instituição de legitimação do discurso, como também tem o grande 

potencial de revelar o imaginário social. Nos interessa aqui colocar em pauta uma 

específica forma de mídia: a publicidade. Uma vez que estudando a produção simbólica 

na publicidade poderemos ter pistas do que constitui esse imaginário como tal. Também 

não falamos de qualquer simbolização, mas sim daquelas que constituem as 

Representações Sociais da mulher no contexto contemporâneo. Para tanto, pretendemos 

percorrer um caminho exploratório que nos aproxime de um objeto de estudo para futuras 

investigações mais delimitadas e aprofundadas. Guiadas pelas questões: “Qual é a 

possível função da publicidade na construção das Representações Sociais de gênero e 

como se manifestam essas representações sociais?”, propomos, primeiramente, definir a 

dinâmica da publicidade com o social, a partir da Silverstone e Rocha; então, relacionar 

essa dinâmica com as Teoria das Representações Sociais (TRS) de Moscovici, autor da 

psicologia social; e, por conseguinte, entender as manifestações dessas representações 

através de teorias feministas. 

 Entendemos que as críticas às representações esteriotipadas da mulher na mídia 

não são novas. No entanto, investigar a esfera de produção desses sentidos não se esgota 

facilmente, fazendo-se necessárias as contribuições que apresentem outros vieses para o 

tema. Portanto, esse é nosso objetivo com o presente trabalho, não apenas nos 

aproximarmos do assunto, como também, contribuir para o fomento do debate e 

posteriores aprofundamentos. Longe de apontarmos soluções, visamos buscar ligações 

entre a esfera da comunicação, a psicologia social através da Teoria das Representações 

Sociais e os estudos feministas.   

Importante lembrar que a relação da publicidade com o receptor não é unilateral, 

tudo nela representado precisa ser facilmente reconhecível, uma vez que seu objetivo é 

de produzir sentidos afetivos a fim de vender pela identificação com a marca ou 

produto(ROCHA, 2001). Portanto, ela se constitui na troca. Não existe publicidade 

efetiva se não houver um compartilhamento de valores e significados entre o receptor e o 

produtor. Logo, devemos assumir tanto o papel criador da publicidade, quanto reprodutor, 

ou seja, o consumidor não é uma massa amorfa que absorve indiscriminadamente o que 
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recebe, ele sabe distinguir e escolher (SILVERSTONE, 1999). Por outro lado, isso não 

significa que haja alguma neutralidade na publicidade, pelo contrário, esta sempre vai 

estar a serviço de uma certa dimensão política e econômica. A publicidade classifica o 

mundo material e as relações que retrata, em uma tendência de o retificar, generaliza o 

sujeito em nome da criação de uma certa familiaridade que garantirá o processo de 

consumo. 

 Como diz Everardo Rocha, “a publicidade é um instrumento de seleção e 

categorização do mundo”, de tal modo que edita a realidade ao nos apresentar uma 

narrativa dramática em que a vida parece exatamente a que vivemos, porém esteticamente 

agradável e frágil de problematizações. Já que sua função é a de atribuir valores 

sentimentais ao produto, revestindo-lhe de uma identidade muito próxima à humana, que 

resulta em um consumo, cuja impressão é de que foi uma escolha livre do indivíduo. A 

repetição de certos padrões de representação acontece, porque de certa forma, a 

publicidade muda sem mudar, caminha de maneira cíclica, uma vez que aqueles signos 

são os mais facilmente identificáveis. Esse jogo de significações é o que nos interessa 

quando falamos em Teoria das Representações Sociais. A familiaridade que a publicidade 

tanto busca é também a função das Representações Sociais, como veremos a seguir. 

 

As Representações Sociais de gênero: algumas considerações 

Podemos dizer que a comunicação põe em destaque as representações sociais. 

Visto que as representações sociais chegam ao senso comum por meio da comunicação, 

há uma necessidade de constante compartilhamento para estabelecer associações entre os 

indivíduos, baseadas em convenções. As representações sociais são processos de 

conhecer que traduzem e constroem uma realidade, não são criadas individualmente, mas 

sim fruto de uma dinâmica coercitiva pela própria coletividade. As representações se dão 

através da linguagem, portanto, aprendemos a pensar e pensamos aprendendo com elas 

(MOSCOVICI, 2007). Tudo que sabemos possui uma carga cultural e histórica, 

convencionamos e classificamos signos de acordo com experiências anteriores, buscando 

sempre encaixar mesmo o que pode não parecer encontrar lugar, porque precisamos 

dessas significações para decodificar o mundo. Segundo Moscovici (2007) 
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As representações que nós fabricamos – duma teoria científica, de 

uma nação, de um objetivo, etc. – são sempre o resultado de um esforço 

constante de tornar comum e real algo que é incomum (não-familiar), ou que 

nos dá um sentimento de não-familiaridade. E através delas nós superamos o 

problema e o integramos em nosso mundo mental e físico, que é, com isso, 

enriquecido e transformado. [...] Ao cria-los, porém, não estamos sempre mais 

ou menos conscientes de nossas intenções, pois as imagens e ideias com as 

quais nós compreendemos o não-usual (incomum) apenas trazem-nos de volta 

ao que nós já conhecíamos e como qual nós já estávamos familiarizados há 

tempo [...] (p:58) 

Dado que a noção de gênero também é socialmente construída sendo “uma forma 

primeira de significar as relações de poder” (SCOTT, 1995, p.21), as representações 

sociais que enquadram o dito “feminino” revelam aquilo que determinada sociedade 

considera próprio da mulher. O problema de forjar uma definição de mulher é que ela está 

sempre marcada por uma hierarquia em relação ao seu oposto, que por uma visão binária, 

seria a definição de homem. Assim, é um sistema hierárquico em que a mulher se encontra 

em posição subordinada e de opressão (SCOTT, 1995). A publicidade se encarrega de 

imprimir e reforçar estereótipos que funcionem para o entendimento daquilo que é 

simbolizado, no caso da representação da mulher, ao longo dos anos a publicidade tem 

construído essa representação a partir de modelos que reforçam os aspectos de submissão 

e opressão já mencionados. Ou seja, as imagens que normatizam concepções de feminino 

tendem a objetificar a mulher através do seu corpo, destituindo-a de personalidade e 

desejos senão aqueles que sirvam aos interesses masculinos (ROCHA, 2001). 

Visto também, que na manutenção dos papéis sociais a mulher ocupa lugares 

associados à sua capacidade reprodutiva, a publicidade retrata constantemente a mulher 

como mãe e mantenedora do cuidado, assim, se apropria de signos de fragilidade e 

docilidade. Não obstante, a busca pela beleza é artifício do consumo que acarreta, 

segundo Naomi Wolf (1990), em uma terceira jornada de trabalho para mulher. O que ela 

quer dizer com isso, é que enquanto a mulher já estava presa a uma rotina de jornada de 

trabalho produtivo, juntamente a uma jornada de trabalho doméstico, pelo mito da beleza, 

outra função é imposta a mulher: o trabalho de cuidado da própria aparência. 

Posto isso, devemos tatear essas representações sociais para discuti-las, 

desconstruí-las e construí-las e, então, notar o que de fato corresponde à realidade ou não. 

Esse processo nos permitirá subverter ordens já instauradas, para repensar aquilo que 

tomamos como verdade e minimizar nossos preconceitos (MOSCOVICI, 2007). 
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Precisamos entender o caminho que constituiu o estado atual dessa representação, a que 

realidade ela quer corresponder e qual o peso político que ela carrega. Todavia, 

necessitamos estar cientes que não nos libertaremos de todas as convenções. 

 

Crítica feminista 

Nesse momento podemos nos perguntar: mas de onde vêm essas representações 

sociais inferiorizadas de mulher? As teóricas feministas, em suas diferentes vertentes, 

atribuem ao patriarcado. O que difere cada uma delas, como veremos a seguir, é a raiz da 

opressão contra a mulher. As três principais correntes do feminismo entendidas 

epistemologicamente são o feminismo liberal, o radical e o marxista. Naomi Wolf, autora 

já citada anteriormente pela sua teoria central, a do mito da beleza, se enquadra no 

feminismo liberal, dado que sua análise parte sempre de uma perspectiva de mulher 

branca, classe média, que vê a subordinação da mulher como oriunda de uma 

discriminação sexual. De tal modo que essa discriminação pode ser superada por meio da 

esfera jurídica, ou seja, a partir do momento em que as mulheres tiverem seus direitos 

garantidos legalmente, cada uma conseguirá superar a opressão por si mesma. Ao longo 

do livro “O mito da beleza”, Wolf cita recorrentes casos de violência por parte do Estado 

que desqualifica a mulher quanto sujeito de direito ao permitir que empregadores 

demitam ou abusem de trabalhadoras por conta de sua aparência, coagindo as mulheres a 

adotarem um modelo de perfeição machista e mitológico (WOLF, 1990).   

Por sua vez, tanto o feminismo radical quanto o marxista (ou socialista), encaram 

a opressão quanto algo estrutural (SARDENBERG, 2007). No entanto, a vertente 

marxista confere ao capitalismo e seu sistema de produção a causa da subordinação da 

mulher. Representadas por autoras como Heidi Hartmann, a teoria resgata a perspectiva 

marxista para associar o trabalho doméstico desempenhando historicamente pelas 

mulheres à reprodução da força de trabalho que é da onde o capitalismo extrai a mais-

valia do trabalhador (RUBIN, 1993). 

Logo, se pensarmos as representações sociais pejorativas da mulher na 

publicidade pelaperspectiva marxista responsabilizaríamos o próprio sistema capitalista 

por incentivar e sustentar o consumo, que é o motor da publicidade e dita as regras do 

jogo. Porém, a insuficiência dessa teoria se dá ao tentar explicar o porquê de as mulheres 
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serem justamente as responsáveis pelo trabalho doméstico e, também, como justificar a 

violência contra a mulher em sociedades não capitalista ou anteriores ao capitalismo. 

Gayle Rubin (1989) crítica dizendo que  

 

É precisamente esse “elemento histórico e moral” que determina que 

uma “mulher” esteja entre as necessidades de um trabalhador, que as mulheres, 

e não os homens, façam o trabalho doméstico, e que o capitalismo seja herdeiro 

de uma longa tradição na qual as mulheres não herdam, na qual as mulheres 

não lideram, e na qual as mulheres não falam com deus. Foi esse “elemento 

histórico e moral” que dotou o capitalismo de uma herança cultural de formas 

de masculinidade e feminilidade. É nesse “elemento histórico e moral” que 

todo o campo do sexo, da sexualidade e da opressão sexual está incluído[...] 

Somente submetendo esse “elemento histórico e moral” à análise pode-se 

delinear a estrutura da opressão sexual (p.9). 

 

 Por conseguinte, o feminismo radical atribui a dominação do gênero feminino a 

estrutura patriarcal de reprodução (SARDENBERG, 2007). Também chamado de teorias 

do patriarcado, o feminismo radical questiona a natureza reprodutiva da mulher e as 

noções de sexualidade. Firestone, representante da corrente, acreditava que só 

superaríamos essa opressão através das tecnologias de reprodução (o anticoncepcional, 

por exemplo) e do combate a apropriação masculina do labor reprodutivo da mulher. De 

outra parte, Mackinnon afirma que há uma reificação sexual das mulheres pelos homens, 

deixando as mulheres alienadas de sua própria sexualidade (SCOTT, 1995). 

Provavelmente, o grande argumento passível de críticas à teoria radical é quanto a 

essencialização da mulher em fatores biológicos. Pela perspectiva radical as 

representações sociais machistas da mulher na publicidade se daria pela inerente 

dominação das mulheres pelo macho e pela própria questão sexual, ou seja, se o corpo da 

mulher é vendido como um objeto, só pode ser fruto do processo de reificação sexual. 

Toda a mulher pelo simples fato de nascer biologicamente fêmea é desprovida de 

liberdade em uma sociedade patriarcal. 

Não que qualquer dessas correntes tenham sido descartadas ou superadas, pelo 

contrário, todas ainda seguem ricas de teorização, contribuindo para o enriquecimento 

tanto da epistemologia feminista, quanto da militância política. Se formos somar cada 

uma das visões teríamos um espectro totalizador que nos indicaria diferentes olhares par 

a questão da representação social da mulher. No que concerne à outras minorias ainda 

mais marginalizadas na publicidade ou no imaginário hegemônico como tal, as mulheres 
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negras, lésbicas ou bissexuais, transgêneros, pobres ou com alguma deficiência 

física/mental, não ocupam lugar central nas teorias citadas. Sendo essa uma crítica 

comum à todas, emerge uma vertente interseccional em que o feminismo finalmente 

compreende que a identidade política de uma mulher é formada transversalmente por 

todas as opressões que a atingem. Dito isso, não existe uma opressão maior ou menor, 

todas são violentas e aparecem interligadas.  

 

Considerações finais 

Voltando às nossas questões iniciais “Qual é a possível função da publicidade na 

construção das Representações Sociais de gênero e como se manifestam essas 

representações?”. Nos emerge o ímpeto de alegar respostas concretas e fechadas, no 

entanto, sabemos de nossa atual posição e da complexidade do tema. Por isso, nos 

esforçarmos aqui para posicionar um certo lugar para a publicidade, o de mídia 

construtora e reprodutora da realidade que busca operar através de valores familiares, a 

fim de relacioná-la com as representações sociais pontuamos como também as 

representações sociais são o constante processo de tornar o desconhecido familiar. Ainda, 

expomos a conexão entre as recorrentes representações objetificadoras da mulher na 

publicidade com a estrutura patriarcal que a própria sociedade em que circulam os 

anúncios se encontra. Portanto, talvez não seria apressado dizer que a representação social 

de mulher retratada pela publicidade evidencia um problema presente no discurso 

dominante: a opressão das mulheres por uma desigualdade de poder. 

Não podemos deixar de mencionar alguns conhecimentos empíricos quanto a 

produção publicitária que tanto contribuí para a formação de representações sociais, 

sejam elas emancipadoras ou conservadoras aos papéis de gênero. Isto é, devemos nos 

atentar para a educação dos profissionais que um dia se tornarão os comunicadores que 

escolhem as edições a serem feitas e como representar as ideias a serem vendidas, ou seja, 

uma formação crítica e não puramente técnica das universidades pode auxiliar na 

transformação do cenário atual. Especialmente se considerarmos que ao falarmos de um 

sistema patriarcal vigente estamos falando de uma questão estrutural, portanto, só há 

mudanças se nos arriscarmos a lidar com instituições, como a universidade. Ademais, 

podemos encarar a mídia como espaço de potenciais ressignificações que caminhem ao 



 ISSN: 2358-0143 
ANAIS DO V PSICOLOGIA SABERES E PRÁTICAS: Questões de Gênero: reflexões e desafios- 

FISMA 2017 
 

 
 

encontro da equidade de gênero. Dito isso, visamos seguir trazendo o debate para o 

âmbito acadêmico sem negligenciar as militâncias cotidianas.  

Palavras-chave: feminismo, psicologia social, publicidade, representação social. 
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Introdução 

Esta pesquisa tem a intenção de apresentar significados científicos e teóricos sobre o 

Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) e suas possibilidades de tratamento. 

Escolhemos a Psicanálise e a Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), como 

psicoterapias, pois atualmente são as duas linhas terapêuticas mais comentadas entre 

alunos de psicologia no meio acadêmico. O TPB é uma das psicopatologias mais atuais 

estudadas dentro do campo da Psiquiatria e Psicologia. Segundo BECK (2005) o TPB 

pode ser caracterizado pela notável instabilidade em muitos, senão em todos os aspectos 

do funcionamento do indivíduo, incluindo relacionamentos, auto-imagem, afeto e 

comportamento. 

 

Metodologia  

Esse resumo expandido faz parte de uma pesquisa bibliográfica que é desenvolvida com 

base em materiais já construídos, pesquisa principalmente de livros e artigos. Que buscou 

através desta revisão estudos que contemplassem os objetivos. 

 

Resultado e discussão 

Vários estudos descobriram que os pacientes são caracterizados por representações de 

apego desorganizado. Essas representações de apego parecem ser típicas de pessoas com 

traumas infantis não resolvidos. Para BECK (2005) A consequência de algum abuso é 

altamente prevalente entre os pacientes, não sendo o trauma em si o que causou o TPB, 

mas a maneira pela qual a criança o processou e atribui-lhe significado, de acordo com 

seu temperamento, idade e fatores situacionais. Há uma importante taxa de suicídios entre 

os portadores do transtorno, tão como mutilações e comportamentos autodestrutivos. 

Dentre as formas de tratamento propostas nessa pesquisa, temos a Psicanálise como forma 
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de psicoterapia, que visa promover uma melhora dos sintomas apresentados, como o 

controle dos impulsos. Para Laplanche (2001), a Psicanálise é a disciplina criada por 

Freud, que se caracteriza por ser um método investigativo, que objetiva tornar clara a 

representação do inconsciente, através das palavras, ações, sonhos e fantasias de um 

indivíduo. Este método é caracterizado por associações livres do indivíduo que asseguram 

a validade da interpretação. Também se caracteriza por ser um método fundamentado na 

investigação da transferência e do desejo. TANESI (2007) percebe que nos pacientes com 

Borderline, há dificuldade de tradução psíquica em palavras, há muita tensão em sua 

comunicação com o analista, pois os mesmos usam suas energias para manter-se na linha 

do limite. Cabe ao analista usar de criatividade para produzir essa expressividade. Os 

pacientes, ao aderirem à psicoterapia, podem ter alívio dos sintomas por tratamentos que 

incluem conversas. Ainda podem ser submetido a entrevistas livres, questionários 

psicossociais, entrevistas clínicas estruturadas, tendo assim a orientação do psicanalista e 

de um psiquiatra que o ajudarão a suavizar a intensidade dos sintomas e outras doenças 

relacionadas. 

Segundo BECK (1997), o modelo cognitivo, proposto pela TCC, propõe que o 

pensamento distorcido ou disfuncional (que influencia o humor e o comportamento do 

paciente) seja comum a todos os distúrbios psicológicos. A avaliação realista e a 

modificação no pensamento produzem uma melhora no humor e no comportamento. A 

melhora duradoura resulta da modificação das crenças disfuncionais básicas dos 

pacientes. O terapeuta busca de uma variedade de formas, produzir a mudança cognitiva, 

no pensamento e no sistema de crenças do paciente, visando promover transformações 

emocionais e comportamentais permanentes. Segundo LEYDEN (1993) existem quatro 

tipos de intervenções importantes no manejo de pacientes com transtorno de 

personalidade borderline: o uso da relação terapêutica, as estratégias para intervenções 

em crises, o uso de técnicas da terapia cognitiva padrão e a conceitualização focalizada 

no esquema. O primeiro item a ser tratado em todas as sessões deve ser se o paciente teve 

comportamentos para suicidas ou ideação suicida na semana anterior, e quando a resposta 

for positiva cabe ao terapeuta descobrir com o paciente quais foram os esquemas ativados 

que o levaram a tais atos, discutindo com ele outras maneiras de lidar com esses impulsos. 

A utilização das técnicas de terapia cognitiva padrão é de grande importância no 



 ISSN: 2358-0143 
ANAIS DO V PSICOLOGIA SABERES E PRÁTICAS: Questões de Gênero: reflexões e desafios- 

FISMA 2017 
 

 
 

tratamento do paciente com TPB, porém, devem ser sempre discutidas as razões pelas 

quais o terapeuta as emprega. Em razão da visão “catastrófica” do paciente borderline, 

este tem a tendência de visualizar e relatar os problemas da semana anterior com grande 

dramaticidade, apresentando dificuldades de encontrar soluções para os mesmo. Cabe 

então ao terapeuta auxiliar o paciente a sair da visão catastrófica para uma visão mais 

construtiva e a buscar uma solução para os problemas (RANGÉ, 2011). 

 

Considerações finais 

Consideramos as duas abordagens de fundamental importância no tratamento do TPB, 

pois ambas amenizam os sintomas apresentados no transtorno, evitando suicídios, 

mutilações e diminuindo sentimentos de abandono e insegurança, melhorando relações 

interpessoais, proporcionando uma melhor qualidade de vida ao paciente e àqueles que 

este se relaciona. Porém os resultados não são conclusivos, visto que é um transtorno que 

não há cura, mas sim, através da terapia, um alívio dos sintomas bem como ajuda para 

seu enfrentamento, criando possibilidades para o paciente entender e saber lidar com suas 

aflições e seus comportamentos. O propósito do presente trabalho foi proporcionar, além 

de ampliar o conhecimento do tema, criar novas discussões sobre o TPB e suas ações 

terapêuticas, visando qualidade de vida desse indivíduo sobre tudo na valorização do 

sujeito como ser humano e integrante da sociedade. 

Palavras-chave: Borderline; Psicanálise; Psicoterapia; Terapia Cognitivo 

Comportamental. 
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Introdução 

O presente trabalho busca avaliar influências e desserviços da série “Os 13 Porquês”. 

Desde a disponibilização da sua primeira temporada pelo serviço de streaming Netflix, 

estamos vivenciando um impacto social que trouxe à tona o tema suicídio, bullying e 

adolescência. Segundo Bauman (2001) o adolescente contemporâneo vive o desserviço e 

a alienação as máquinas, torna cada vez mais o privado de sua vida em público e é 

influenciado pelo mundo virtual como as guerras e os desastres naturais afetam o mundo 

real. Neste trabalho buscaremos entender um pouco mais do jovem contemporâneo 

avaliar o perfil de identidade e o seu contato com o suicídio através da mídia audiovisual 

e poder persuasão da mídia sobre esse tema.  

 

Metodologia 

Esse resumo expandido faz parte de uma pesquisa bibliográfica que segundo GIL (2002) 

é desenvolvida com base em materiais já construídos, pesquisa principalmente de livros 

e artigos. Que buscou através desta revisão estudos que contemplassem os objetivos. Da 

análise dos textos resultaram dois temas: O jovem contemporâneo e o suicídio, O suicídio 
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através da mídia.  

 

Resultados e discussões  

O jovem contemporâneo tem contato cada vez mais forte com a internet e as mídias 

sociais deixando de usar apenas como veículo para alimentar as redes sociais e passa a 

estudar, trabalhar e consumir através da internet. A transição das responsabilidades a 

necessidade de se encaixar e o apreço por fazer parte de algo maior permeia o ideal de 

muitos jovens. Que por vezes não se reconhecem. Bauman (2001) nos fala sobre o abrigo 

primal, lugar onde segundo o autor buscamos por viver entre uma multidão de valores, 

crenças, modelos e repetições sem a menor ideia se estamos certos ou não e isso se torna 

muito caro para o nosso psicológico. Segundo ele é rara a pessoa que não busca o abrigo 

primal, lugar esse onde buscamos olhar para nós mesmo enquanto pessoas em construção. 

A identidade do jovem contemporâneo é construída através da coesão social e sofre 

modificações mutações através dessa pressão. 

O suicídio tem uma força incrível de afetar aqueles que vivenciam isso com alguém 

próximo. A passagem da adolescência para a fase adulta demanda de acordo com a 

estrutura social atual uma complexa socialização, onde se apresentam construções 

diferentes de papéis sociais. O ambiente escolar muitas vezes volta-se para a formação 

engessada de cidadãos e a relevância de um olhar atento aos aspectos culturais acaba 

ficando de lado. O que torna difícil a leitura do perfil de muitos jovens. A violência o 

preconceito e o machismo é um determinante das relações sociais que na série 

gradualmente vai revelando o quanto Hannah foi vítima de bullying, estupro e depressão. 

Como afirma Scott (1995) a violência contra a mulher e o transtorno psíquico ainda são 

debates delicados em ascensão, principalmente pois já está pré estabelecido que a mulher 

deve ser submissa e inferior ao homem através de uma relação de poder, e esse debate 

ainda não chega de uma forma eficaz aos jovens deixando o sofrimento velado. 

Em virtude da modernização dos meios de comunicação diariamente são lançadas 

inúmeras produções audiovisuais, a série em questão está disponível na plataforma do 

site Netflix com 93,8 milhões de assinantes fiéis ao redor do mundo. Logo que saiu no ar 

as opiniões dos espectadores viralizaram, muitas avaliações positivas assim como 

negativas, os inúmeros posts se devem ao fato dos personagens apresentarem como 
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acontece o “slut shaming” por meio do cyberbullying, que serve como arma de 

discriminação ou ameaça digital, se configura como crime contra a honra na internet e 

leva a indenizações de 10 a 30 mil reais.  

Também há o desenrolar do quadro depressivo de Hannah construído por um isolamento 

social na escola, distanciamento da família, declínio do desempenho escolar e o que 

fornece um dos momentos de clímax da série: o estupro brutal cometido por Bryan. No 

último episódio a equipe de produção relata que o não gritar ou reagir da vítima faz parte 

dessa situação, posteriormente a primeira temporada se encerra com a cena do suicídio 

em que no silêncio uma mãe encontra sua filha em uma banheira preenchida com sangue 

dos cortes profundos, método considerado não tão violento quanto os que os homens 

usam.  A película definitivamente traz em pauta temas que não tem visibilidade, no 

entanto é preciso considerar qual a real responsabilidade social como produção 

influenciadora de grande massa no que toca o âmbito da saúde pública. A sua exibição 

gerou um grande aumento nos pedidos de ajuda do CVV - instituição de apoio e 

prevenção ao suicídio – o que por vezes não nos parece fruto de uma consequência 

positiva mas na verdade uma reação ao contato com a informação. 

Para conseguirmos expor o segundo ponto sobre o suicídio na mídia precisamos entender 

que o nicho que é criado através da composição do ambiente na série é de uma escola de 

ensino médio com adolescentes com uma aparência de 16 a 22 anos, ambiente esse que 

abarca todas as dificuldades escolares desde garantir uma aprovação no meio institucional 

e se inserir em um grupo. Composta por uma fotografia de cor fria e por cenas de cunho 

muito reflexivo a série prende quem se encontra dentro desses nichos ou melhor ainda 

quem está passando por tudo isso. A mídia é extremamente forte em direcionar a opinião 

da sociedade em geral para Martinez (1999), “A função dos meios é influenciar os 

receptores, e essa influência pode ser maior se o receptor não dispuser da totalidade das 

ferramentas para sua análise” (MARTINEZ, 1999, p.80). Formando opiniões políticas, 

tendências de moda, giro econômico, pensar e agir social. Inserido nas tecnologias o 

jovem de até 25 anos acessa internet todos os dias segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 

de 2015. 

 A vida virou publica também dentro do ambiente privado. Segundo Bauman (2001) os 

adolescentes hoje são equipados de seus pequenos confessionários eletrônicos e portáteis 
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são treinados para uma sociedade confessional, sociedade essa que transforma o ato do 

privado em um dever público de exposição. “Youtubers” e “blogueiros” ditam os 

próximos passos do dia a dia de muitos adolescentes. O capital se alimenta da mídia e faz 

o que melhor consegue alienar esses usuários. Para Silva (2015) a mídia defende 

interesses hegemônicos deixando nítido o seu caráter mercantil e capitalista. 

Compreendendo o tamanho da força e da coerção social se encaixar no mundo dos “likes” 

é cada vez mais importante. Hanna é apenas uma personificação das dificuldades vividas 

por nossos adolescentes e ao mesmo tempo assim como uma blogueira diz qual a próxima 

cor do verão a personagem Hanna nos mostrar uma “saída” para as dificuldades. Segundo 

Ribeiro (2001, p.181) “não importa a qualificação moral ou ética, mas a capacidade de 

indução ao consumo.” Ela mostra uma receita para uma geração viciada em tutoriais de 

passo a passo, infelizmente a protagonista mostra o suicídio como uma escapatória para 

todos os males, em 13 fitas é articulado problemas, angústias, violências, dificuldades 

que estão no cotidiano de todos os nossos adolescentes. 

  

Considerações finais 

Concluímos que a identidade do jovem contemporâneo demanda uma incorporação de 

noções de ser e estar no mundo que sofre severa interferência do meio social. Ao 

compreender isto, entendemos a necessidade de se trabalhar políticas de auxílio à saúde 

mental que sejam acessíveis a toda a população, que instiguem cada vez mais os usuários 

a serem sujeitos protagonistas de seus próprios processos de reconhecimento e que 

transformem a qualidade de vida ao viver com transtorno psíquico. Por fim, consideramos 

que a série teoricamente é uma ferramenta de enfrentamento a temas que não são 

devidamente abordados, porém, na práxis há uma falha de compreensão da proporção das 

diferenças territoriais da valorização a vida. Enquanto futuros assistentes sociais e 

psicólogos latino americanos, construímos diariamente a responsabilidade de promover 

políticas públicas que empoderem o usuário permitindo ser maduro o suficiente para 

enfrentar as representações das questões sociais pela mídia. Conseguindo se reconhecer 

como ser autônomo de si mesmo. Ao mesmo tempo percebemos a necessidade de 

articular formas sadias de tratar temas considerados tabus pela sociedade.   

Palavras chave: Mídia, Jovem, Suicídio, Suporte, Adolescer, Contemporaneidade. 
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Diversidade sexual e identidade de gênero: os corpos que escapam 

CORRÊA, Jean dos Santos1 

GABARDO, Roseclér Machado2 

MACHADO, Raquel Ferreira3 

FAGUNDES, Mariana Ilha Cavalheiro4 

TORRES, Isadora Esteve5 

MACHADO, Katiusci Lehnhard6 

 

 

Introdução 

A compreensão sobre diversidade sexual e identidade de gênero é extremamente 

importante para profissionais, acadêmicos e cidadãos em geral. Este trabalho pretende 

ampliar as informações e trabalhar com conceitos básicos sobre gênero. "Existe um bom 

modo de categorizar os corpos? O que nos dizem as categorias? As categorias nos dizem 

mais sobre a necessidade de categorizar os corpos que sobre os próprios corpos" (JUDITH 

BUTLER, 2003, 43). Os estudos ligados a essas áreas muitas vezes apenas atingem a 

compreensão de especialistas no assunto, porém este estudo busca introduzir a temática 

de forma a atingir também pessoas leigas no assunto. Neste sentido, o presente estudo 

tem por objetivo compreender o que é diversidade sexual e suas relações com gênero bem 
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como ampliar o entendimento dos corpos que escapam aos padrões sociais de gênero.  

 

Método 

Trata-se de uma revisão de literatura não sistemática, de cunho exploratório. Para isto 

foram utilizados conteúdos de artigos científicos e livros que atendessem aos objetivos 

da pesquisa: questões ligadas a gênero e sexualidade. Esse método de pesquisa segundo 

Cervo (2006) estabelece critérios e técnicas que permitem oferecer a possibilidade de 

formulação de hipóteses sem o cunho de testes, levantamentos e avaliações. Da análise 

dos textos resultaram três temas: Gênero e identidade; Corpos que escapam; e, 

Diversidade sexual e poder.  

 

Resultados e discussão 

Quanto ao primeiro tema, Gênero e identidade Butler (2003) diz que gênero refere-se ao 

social e sexo ao biológico. A autora destaca ainda que a definição do que é ser homem ou 

do que é ser mulher não depende da genitália ou carga cromossômica e sim como a pessoa 

se expressa na sociedade. “O gênero não deve ser meramente concebido em significado 

num sexo previamente dado”, defende Butler (2003, p. 25). Os papéis de gênero são 

desempenhados pelas pessoas todos os dias, existem pessoas em que prevalecem às 

expressões de homem e outras em que prevalecem as expressões de mulher, isso 

independente da genitália. Para a ciência biológica o que nos determina enquanto sexo 

masculino ou sexo feminino são as células reprodutivas, espermatozóides: macho e 

óvulos: fêmea. A partir da colocação sobre gênero e as expressões de identidade, pode-se 

compreender que existem pessoas discordantes do gênero que lhes é atribuído ao 

nascimento, como por exemplo, as pessoas travestis e transexuais.  Assim uma pessoa 

pode ser do gênero masculino ou feminino ou dos dois. A identidade de gênero é como a 

pessoa se reconhece e isso é apenas ela que pode definir. Existem múltiplas identidades 

de gênero, os corpos são marcados a partir do dizer e do olhar exterior. Segundo Louro 

(2003) esse corpo vai se adaptar às convenções sociais, através das normas impostas, 

porém, alguns corpos vão ousar transgredir e transitar entre essas convenções. Isso se 

observa em corpos que escapam do binarismo: homem/Mulher; 

heterossexual/homossexual. Para Louro (2003) existe uma emergência em nos educarmos 
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para essas mudanças. A autora criou a expressão “corpos que escapam” para reforçar a 

ideia de que existem expressões além das perspectivas binárias.  

O segundo tema, Corpos que escapam se refere aos corpos que escapam dos padrões 

binários de representações e identidades de gênero e sexualidade. Essa compreensão é 

importante para se conseguir entender as diferentes expressões destes corpos. Os corpos 

que escapam produzem novas formas de identidade que se afastam do eixo dos padrões, 

esses corpos escapam, transgridem e transitam entre o ser mulher e ser homem. Louro 

(2003) considera que:  

"Gênero e sexualidade não são definições seguras e estáveis, mas históricas e 

cambiantes. Deve-se reconhecer que a maioria das sociedades possui algum 

tipo de distinção masculino/feminino e que essa distinção geralmente é 

relacionada ao corpo. Contudo, isso não quer dizer que os corpos são “lidos” 

ou compreendidos do mesmo modo em qualquer tempo ou lugar, nem que seja 

atribuído valor ou importância semelhante às características corporais em 

distintas culturas. Geográfica e historicamente, os significados atribuídos aos 

corpos mudam (p. 14).  

 

Para Guatarri (1992) existe sempre uma gênese cultural desses corpos que são dados pelo 

poder institucional de cada momento histórico: uniformes da rede escolar, os contextos 

religiosos e políticos, a ditadura da moda entre tantos outros. O autor considera que se 

atentarmos aos modelos sociais de padronização dos corpos e a cis-heteronormatividade, 

vamos conseguir perceber quais são os espaços de atuação em que essa sociedade nos 

permite atuar de formas aceitas. “Existe igualmente, em cada instante de demarcação do 

aqui e agora, um folheado sincrônico de espaços heterogêneos” (GUATARRI, 1992, 

p.153).  

Quanto ao terceiro e último tema Diversidade sexual e poder considera-se diversidade 

sexual as múltiplas e infinitas formas de vivência e expressões da sexualidade; a 

diversidade sexual abarca identidade de gênero, a orientação sexual e o sexo biológico de 

um indivíduo. As diversas identidades permitem criar muitas formas de relacionamento 

dos corpos. Conforme se viu anteriormente, as concepções de masculino e feminino são 

construções sociais de uma identidade e o caráter da sexualidade compreende escolhas do 

indivíduo diferente de sua construção de identidade que por vezes sofre uma coesão 

social. A necessidade social de categorizar ou de dar signos aos corpos também influencia 

nas questões sexuais, por vezes é comum escutar que certo indivíduo é afeminado ou que 
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uma mulher é masculinizada e isso apenas serve para gerar mais preconceitos e exclusão. 

O indivíduo tem direito de construir a sua identidade de gênero, o seu comportamento e 

sua preferência sexual. Essa construção pertence a ele. É interessante compreender que 

corpos que sempre possuíram leituras e significados distintos, reproduzam significações 

que não respeitam a normativa binária. (BUTLER, 2003). Segundo Clifford (2000), a 

sexualidade é dúvida e construção. Construção de valores, posicionamentos, trejeitos e 

atitudes, de processos contínuos da percepção de quem somos e da construção desse ser.  

A compreensão da sexualidade segundo Foucault (2003) é diversa e requer uma análise 

de seus eixos na intenção de simbolizar, marcar e ressignificar envoltos sociais como, por 

exemplo, a Escola, a Família, o Estado, as Políticas Públicas, os campos Jurídico e da 

Saúde, Direitos Humanos. A compreensão do poder dessas instituições sobre a vida de 

um indivíduo nos faz refletir acerca da importância destas enquanto espaços de 

empoderamento e aceitação das diversidades.  

 

Considerações finais 

Considera-se de suma importância o reconhecimento do diferente no que se refere às 

questões de gênero e sexualidade, como uma possibilidade de existência, independente 

da contradição nos papéis esperados socialmente. Isso possibilita uma sociedade mais 

justa e humanizada que não exclua nem marginalize as diferentes identidades de gênero. 

Considera-se também a importância de os profissionais da saúde estarem aptos para 

atender da melhor forma indivíduos com identificações ainda consideradas 

despadronizadas. Ressalta-se que esse estudo não pretende esgotar o assunto. Conforme 

mencionado inicialmente ele serve apenas como uma faísca para acender mais e mais 

pesquisas dentro dessas temáticas que são tão importantes e vivas em nosso tempo. A 

produção deste trabalho proporcionou a compreensão das concepções de gênero e 

identidade. Fez-se perceptível ainda o déficit em relação a esses campos de pesquisa e 

atuação, sendo importante pontuar e instigar esses essas pesquisas na área academia.  

 

Palavras-chave: Identidade de gênero; diversidade sexual; expressões dos corpos. 
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Políticas públicas para as mulheres: quais campanhas temos? 

 

ROSA, Amanda1 

PIZARRO, Bruna Osório2 

Introdução 

 O presente trabalho tem como objetivo compreender as políticas públicas, 

especificamente ao analisar as Campanhas Publicitárias divulgadas no site oficial do 

Ministério da Saúde, relacionadas à Saúde da Mulher. Também tem como perspectiva, 

abordar questões alusivas aos fatores socioculturais que podem influenciar a maternidade.  

As políticas públicas brasileiras, principalmente as de saúde, podem ser 

percebidas como táticas de agenciamento da população: a partir de determinadas 

tecnologias de governo, elas determinam formas específicas de viver, prescrevendo os 

cuidados que a população precisa e deve ter em relação ao seu corpo. Propõe também os 

procedimentos mais adequados a se submeter, bem como o(s) modo(s) como esta deve se 

portar frente a outras instâncias de sua vida, tais como no ambiente familiar, por exemplo. 

Diante desse contexto, é possível pensar o campo da saúde enquanto um objeto de saber-
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poder, constituído por um conjunto de práticas que, ao mesmo tempo em que produz os 

sujeitos para as quais se dirige, acaba forjando verdades sobre eles (SANTIN; 

HILLESHEIM, 2011).  

Badinter (1985) destaca as pressões e o sentimento de culpa que as mulheres vêm 

sofrendo com o resultado da crença generalizada de que o instinto materno faz parte da 

natureza da mulher, procurando evidenciar que, em séculos anteriores, a maternidade não 

tinha as mesmas características e a mesma importância que passou a ter do século XIX 

em diante. A autora afirma que, embora a mulher seja um ser histórico, dotado da 

competência de desejar e simbolizar, muitos aspectos da ideologia do instinto materno 

perduram até hoje, disseminados como verdades absolutas. Pravaz (1981, p. 97) enfatiza 

que a mulher sem filhos encara seus próprios sentimentos e o olhar dos outros, uma vez 

que “encerra um mistério não revelado em seu interior, não se mostrou por dentro, não 

chegou a ‘saber -se’ por inteiro”.  A educação, a cultura e a religião são alguns fatores 

que resultam na influência e na pressão social para que seja mãe, portanto, como regra e 

não como opção. 

 

Objetivo 

Compreender as políticas públicas, especificamente ao analisar as Campanhas 

Publicitárias divulgadas no site oficial do Ministério da Saúde, relacionadas à Saúde da 

Mulher, refletindo sobre questões alusivas aos fatores socioculturais que podem 

influenciar a maternidade.  

 

Método 

 Para desenvolver este trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

qualitativa e análise exploratória. Foi realizada uma pesquisa sobre as atuais campanhas 

públicas para as mulheres no site do Ministério da Saúde e também se buscou por artigos 

nas bases de dados LILACS, SCIELO e em outros periódicos disponíveis na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), teses e dissertações. Nos quais se utilizou como termos: 

“maternidade” and “influência social” and “saúde da mulher” and “políticas públicas”. 

Como critérios de inclusão, artigos na integra e idioma em português; critérios de 
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exclusão, artigos repetidos, que não abordam o tema e em outras línguas que diferem do 

português. 

 

Resultados e discussão 

 Ao realizar a pesquisa no site do Ministério da Saúde sobre as campanhas públicas 

para a saúde da mulher, como resultados do levantamento sistemático foram encontradas 

13 (treze) campanhas: Campanha Licença-maternidade (2010), Campanha de Doação de 

Leite Materno (2011), Campanha de Doação de Leite Materno (2009), Campanha de 

Doação de Leite Materno (2008), Campanha da Semana Nacional de Aleitamento 

Materno (2009), Campanha de Divulgação da Central de Atendimento à Mulher (2009), 

Campanha da Semana Mundial da Amamentação (2011), Campanha da Semana Mundial 

da Amamentação (2010), Campanha da Semana Mundial da Amamentação (2009), 

Campanha da Semana Mundial da Amamentação (2008), Campanha de Planejamento 

Familiar (2008), Campanha de Incentivo ao Parto Normal (2008) e Campanha contra a 

AIDS no Carnaval (2008). A partir desses resultados, pode-se verificar que do total de 13 

campanhas públicas direcionadas à saúde da mulher, 11 são referentes à mulher 

reprodutora. Diante disso, pode-se compreender que as políticas públicas brasileiras 

fazem parte da grande influência da sociedade para a maternidade.  

A saúde da mulher era tomada como objeto das políticas públicas de saúde apenas 

em sua dimensão procriativa até a década de 1970, especialmente no que se alude aos 

cuidados voltados ao ciclo gravídico-puerperal, enfatizando-se a visão da mulher como 

mãe. A origem do PAISM, em 1983, foi resultado da convergência de interesses e 

concepções do movimento sanitário e do movimento feminista, irradiando-se dentro da 

rede de serviços de saúde como um novo pensar e agir sobre a questão da saúde da 

mulher (COSTA; AQUINO, 2002). Instituído em 1983, o Programa de Assistência 

Integral a Saúde da Mulher (PAISM), resultou da articulação entre universidades, 

mulheres e MS, sendo o primeiro exemplo de mudança no modelo de atenção. Na 

perspectiva a integralidade, este programa significou que “a saúde das mulheres precisava 

ser abordada em todos os ciclos da vida da mulher e não apenas no período da gravidez” 

(SOUTO, 2008, p. 171), o que rompe com a visão tradicional curativa, que focava as 

questões relativas à reprodução (OSIS, 1994; OSIS, 1998). O PAISM foi o primeiro 
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programa proposto e efetivado pelo Estado, ainda que parcialmente, possui dentre suas 

ações o planejamento familiar, ou seja, se tratava de um programa que contemplava o 

controle da reprodução (OSIS, 1994). As ações do PAISM “voltadas à regulação da 

fecundidade passaram a ser concebidas como parte da atenção completa à saúde que as 

mulheres deveriam receber e não mais como fins em si mesmas” (OSIS, 1998, p. 31). 

Este programa se torna singular à medida que redimensionou o significado do corpo 

feminino e marcou o início da inclusão dos conceitos de universalidade e integralidade às 

políticas públicas na área da saúde. Além disso, sua adoção destacou a utilização das AIS, 

representou uma vitória da Reforma Sanitária, bem como marcou o seu pioneirismo, 

“inclusive no cenário mundial ao propor o atendimento à saúde reprodutiva das mulheres 

e não mais a utilização de ações isoladas em planejamento familiar” (OSIS, 1998, p. 

31).Um dos pontos destacados pelas feministas como um salto de qualidade foi a inclusão 

da contracepção nas políticas públicas de saúde, a partir do entendimento da mulher como 

sujeito ativo no cuidado de sua saúde, atendendo-se, assim, a questões referentes aos 

direitos reprodutivos (GRIFFIN, 2002). 

 

Conclusão 

 É importante pensar sobre os novos modos de subjetivação da mulher, não 

unicamente pelo viés da maternidade, sendo que, na contemporaneidade, principalmente 

nas camadas médias, as mulheres tendem a priorizar projetos individuais (BARBOSA & 

ROCHA-COUTINHO, 2007; FONSECA, 2005). Diante disso, pode-se verificar que 

sobressai o direito de autonomia para a realização de escolhas e decisões. Podendo, dessa 

forma, mostrar o quanto a sociedade feminina dos dias de hoje já conquistam e precisam 

ainda conquistar um grande espaço de respeito. Falar sobre as influências sociais da 

maternidade é de suma importância na atualidade em que se vive, uma vez que o hábito 

social é seguir regras impostas, estigmas e tabus. Percebe-se que estas imposições estão 

sendo retraídas cada vez mais, e a subjetivação do individuo feminino ganhando mais 

espaço. Ao falar sobre o referente assunto, destaca-se o quanto é importante o direito de 

opinião e a opção singular de cada mulher ao decidir como sua vida deve ser. Nesse 

contexto, o assunto aos poucos vai se destacando em estudos, o que não era frequente há 

alguns anos atrás. Facilitando assim, para aprimorar as pesquisas cientificas, a fim de 
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ampliar o conhecimento nesse tema, uma vez que a mulher atual tem se diferenciado da 

mulher de décadas atrás, servindo como um apoio a atual sociedade feminina que se 

questiona ao pensar o que realmente deseja na sua vida. 

Palavras-chave: saúde da mulher; maternidade; políticas públicas. 
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Equoterapia Hippos: conhecendo as especificidades do campo 

 

GARCIA, Ariane1 

PIZARRO, Bruna Osório2 

FLORES, Fabrine Niederauer3 

 

INTRODUÇÃO: O Centro de Equoterapia HIPPOS, localizado na Estância do Minuano, 

Estrada Francisco Viterbo Borges, nº 750, Sala A, bairro Minuano, na cidade de Santa 

Maria, oferece um atendimento multidisciplinar para as pessoas que, em sua grande 

maioria, estão enquadrados nas mais diversas patologias e psicopatologia e, no andar do 

cavalo, encontram estímulos sensoriais que permitem uma melhora significativa de 

acordo com cada necessidade. O atendimento através do uso do cavalo facilita a 

socialização, amplia a comunicação, afetividade, autoestima e motivação. A Associação 

Nacional de Equoterapia (ANDE-Brasil) define a equoterapia como um método 

terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, 

buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com 

necessidades especiais. Por proporcionar grande progresso e benefícios físicos, psíquicos, 

educacionais e sociais na recuperação de indivíduos que apresentam deficiências física, 

mental ou sensorial, além de crianças com necessidades educativas especiais, distúrbios 

evolutivos, comportamentais e de aprendizagem, a equoterapia tornou-se uma alternativa 

para o tratamento terapêutico diversificando as estruturas convencionais dos clássicos 

consultórios e clínicas por apresentar grande contato com a natureza (ANDE-BRASIL, 

1999). Surge como uma prática que utiliza o cavalo como instrumento de reabilitação e 

reeducação de portadores de necessidades especiais, auxiliando-os a superar suas 

limitações, aprimorando suas qualidades eficientes, permitindo-lhes assim um 

desenvolvimento mais saudável. Nela encontramos ainda, um setting riquíssimo, pelo 

fato de ser desenvolvida em ambientes abertos, praticada ao ar livre e locais amplos, em 

contato com a natureza e outros animais (FERRARI; CARVALHO, 2006).O presente 

                                                           
1 Acadêmica do 9º semestre do Curso de Psicologia da Faculdade Integrada de Santa Maria. 
2 Psicóloga Orientadora, Supervisora de estágio em ênfase I da FISMA, professora da instituição. 
3 Psicóloga do Centro de Equoterapia Hippos, especialista em Psicologia Clínica. 
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trabalho parte da inserção no campo de estágio de ênfase em saúde I, com o intuito de 

expandir o conhecimento adquirido de forma teórica, com a prática. A atividade, em 

questão, faz parte do currículo do 9º semestre do curso de Psicologia da Faculdade 

Integrada de Santa Maria - FISMA.Atualmente, o serviço no Centro de equoterapia é 

composto por: 02 Psicólogas, 02 Fisioterapeutas, 01 Educador Físico, 01 Educadora 

Especial, 01 Assistente Social e 01 Equitador. Possui 06 cavalos terapeutas: Tordilho, 

Gateado, Rosilhão, Yucatã, Bem Vinda e Lola. Cada atendimento é acompanhado por 2 

ou 3 profissionais que fazem o cabresteio e apoio lateral do praticando, realizando o 

cuidado com a postura, maneira correta de monta e atenção com o material de montaria. 

Cada praticante tem seu cavalo terapeuta que é escolhido de acordo com as características 

do animal e necessidades do praticante. A monta é individual, porém, quando se faz 

necessário, utiliza-se a montaria dupla, onde um fisioterapeuta dá assistência ao praticante 

montando atrás dele, fazendo o auxílio para o controle do tórax e cervical. Durante as 

sessões de equoterapia são realizadas as atividades de alimentação do cavalo, escovação, 

encilha, monta, práticas lúdica-pedagógicas, jogos e atividades esportivas, além da 

conversação/escuta psicológica, onde a pessoa relata acontecimentos do seu dia-a-dia e 

recebe orientações que possam auxiliá-lo na resolução de suas dificuldades. Refletindo 

sobre a atuação na instituição, percebeu-se a necessidade de fazer um levantamento das 

características dos praticantes a partir dos prontuários da instituição, afim de maior 

qualificação na especificidade de cada praticante.   

 

OBJETIVOS 

Geral: Conhecer as especificidades de cada praticante do campo de estágio para melhor 

atende-lo, de acordo com suas singularidades. Específicos:Levantamento das 

características dos praticantes a partir dos prontuários da instituição;Investigar quais as 

patologias presentes entre os praticantes no centro de equoterapia;Verificar o predomínio 

das doenças de acordo com o sexo do praticante. 

 

MÉTODO: A Hippos Equoterapia, como é conhecida atualmente, foi constituída por um 

grupo de profissionais em Santa Maria no ano de 1998. Em 2006 foi oficializada como 

Associação Riograndense de Equoterapia sendo nomeada como Equoterapia e Equilíbrio. 



 ISSN: 2358-0143 
ANAIS DO V PSICOLOGIA SABERES E PRÁTICAS: Questões de Gênero: reflexões e desafios- 

FISMA 2017 
 

 
 

E em 2011 recebeu o atual nome. Exerce atividades em equoterapia na Associação 

Tradicionalistas Estância do Minuano. A área foi escolhida por ser um espaço amplo, 

arborizado e com as instalações adequadas para os cavalos utilizados na terapia. A equipe 

realiza atendimentos particulares e gratuitos (através de parcerias com entidades civil e 

prefeitura) a um grande número de praticantes, de diversas faixas etárias e variados 

comprometimentos, sejam eles motores, cognitivos ou psíquicos. No ano de 2013 a 

Hippos Equoterapia firmou convênio de Estágio Curricular de Ensino com a FISMA, 

parceria que se mantém até os dias atuais. Recebe acadêmicos da área da Psicologia para 

realizar estágio curriculares em saúde e estágio específico.A partir da inserção na 

instituição por meio do estágio específico em ênfase em saúde, foi realizado busca de 

dados nos arquivos dos pacientes no Centro de Equoterapia Hippos, nos quais foram 

encontradas fichas de avaliações que são preenchidas no primeiro atendimento, quando é 

realizada uma entrevista de anamnese com o paciente e com os responsáveis.Nesse 

primeiro momento, é relatado o motivo da procura ao serviço, assim como, os sintomas 

e outras informações relevantes da vida do praticante. São feitas, também, combinações 

sobre os procedimentos a serem adotados durante os atendimentos que, em geral, ocorrem 

uma vez por semana, com duração de aproximadamente 50 minutos. Por meio da análise 

das fichas de atendimento inicial foi realizado um levantamento dos atuais praticantes do 

Hippos comparando com o quadro de horários existente no local. Dentre as 45 fichas 

disponibilizadas para realizar este estudo, apenas 36 praticantes permanecem 

efetivamente no centro, desta forma, as inativas foram arquivadas juntamente com os 

outros cadastros de pessoas que tiveram passagem pelo Hippos. Foi feito uma leitura dos 

registros contidos de cada praticante, e examinando o histórico dessas pessoas efetivas, 

foi considerado, para a evolução desse trabalho, apenas os que apresentavam algum tipo 

de anormalidade no desenvolvimento ou doença diagnosticada. Portanto, não será 

analisado para o resultado e discussão, 12 praticantes: os praticantes de equitação, que 

somam o número de 07, em que 05 são mulheres e 02 são homens; e os praticantes que 

apresentam dificuldades comportamentais, que somam o número 05, entre eles 03 

meninos e 02 meninas. Assim, iremos verificar para fins de levantamento deste estudo, 

os 24 praticantes que apresentam deficiência como diagnóstico. Será usado para fins de 

classificação o gênero dos praticantes e o diagnóstico apresentado. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: O Hippos presta o serviço para 24 praticantes que 

apresentam algum tipo alteração cognitiva, motora ou intelectual. Dentre estes, 17 

praticantes do sexo masculino e 07 para o sexo feminino.Todas as 07 praticantes do sexo 

feminino foram identificado com lesão ou má formação cerebral, e essas tem idade entre 

03 e 21 anos. Dentre os praticantes de sexo masculino, verificou-se que 08 meninos entre 

as idades de 03 e 13 anos possuem autismo, 02 meninos tem a Síndrome de Down (19 e 

23 anos), 01 praticante tem uma doença degenerativa (42 anos), 02 meninos de 13 e 15 

anos possuem diagnóstico de TDA e TDAH, 04 apresenta lesão ou má formação cerebral 

(02, 06, 07 e 21 anos).Desta forma, foi possível evidenciar que o autismo, síndrome de 

down, doença degenerativa e TDA e TDAH são aspatologias que foram apresentadas 

apenas nos praticantes do sexo masculino.Já, a má formação ou lesão cerebral 

predominam nos praticantes dos dois sexos, totalizando 11 praticantes, homens e 

mulheres, da equoterapia. O presente estudo pode ser melhor apurado no gráfico abaixo. 

  

O Decreto nª 3.298 de 1999da legislação brasileira define o tema deficiência no 

seu artigo 3º: “I - Deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de 

atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”.Silva e Ribeiro 

(2014) realizaram um estudo que identificou o número de pessoas com deficiência no 

Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Verificou-se que 
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em 2012 o número de mulheres com deficiência era maior em relação aos homens, sendo 

que, 51,03% são mulheres e 48,97% homens. Tal resultado diverge desta pesquisa de 

campo realizada do centro de equoterapia, pois proporcionalmente os números são de 

70,83% homens para 29,17% mulheres. Outros fatores podem influenciar nesta 

porcentagem: a questão financeira de cada praticante, o acesso a informação, o 

conhecimento sobre este modelo de terapia, a família/cuidadores, o conhecimento que 

qualquer deficiência pode ser trabalhada de acordo com suas necessidades, a divulgação 

do trabalho do Centro, dentre outros.Segundo Gupta (2006), não há estudos que 

evidenciem que as deficiências aparecem mais em um ou outro gênero, com exceção do 

autismo que há uma prevalência maior em meninos do que meninas, o que pode ser 

percebido no Hippos onde há um número mais elevado de autista até mesmo em relação 

as outras deficiências verificadas no gênero masculino. Ainda conforme Gupta 

(2006),predominância do autismo no homens é na proporção de 4:1. Considerando o alto 

número de praticantes com deficiência e a diversificação delas, fica evidente que as 

pessoas que procuram o Centro de Equoterapia Hippos apostam em uma alternativa para 

melhoram o desenvolvimento do indivíduo, visto que a atividade no cavalo traz 

benefícios para os praticantes por oferecer uma combinação de estímulos gerado pelo 

movimento do animal. O ajustamento de uma vida social e condutas a serem seguidas 

podem ajudar o paciente a ter uma excelente qualidade de vida, bem como, ter sua 

autonomia, de forma adaptada, lembrando que cada caso é diferenciado, pois cada um 

tem a sua singularidade. Portanto, é importante que os profissionais que atuam nesse tipo 

de serviço estejam preparados para as diferentes demandas, conhecendo a limitação de 

cada doença para dar conta de todas as complexidades que deficiência acarreta, não 

somente para o indivíduo, mas também para toda a rede familiar que o cerca e a psicologia 

pode atuar de forma prática e prestativa tanto na vida do paciente com deficiência física, 

quanto à de seus familiares.Conforme, Ferrari (2003, p. 49), 

 

o psicólogo tem que ter um olhar crítico para seu interior, saber o que 

pessoalmente significa sua deficiência, seus medos, angústia do fracasso, suas 

capacidades, incapacidades, limitações, apreender suas negações, para que 

possa identificar e compreender o deficiente, compartilhando e propiciando um 

ambiente acolhedor que facilite a aceitação de sua condição, a elaboração e a 

experimentação de suas dificuldades, auxiliando também no  

desenvolvimento de seu verdadeiro self. 
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É preciso conhecer as limitações da deficiência, para entender quais são as dificuldades 

apresentadas em decorrência de deficiência e quais são derivados de outros fatores. Nesse 

caso é preciso dar uma maior atenção para o paciente para que seja realizada uma 

avaliação adequada (FERRARI, 2003).CONCLUSÃO: Com este levantamento pode ser 

verificado que entre os 36 praticantes, 24 apresentam algum tipo de deficiência. No sexo 

feminino foi identificado apenas a categoria de lesão ou má formação cerebral, 

totalizando 07 pessoas. Já no sexo masculino há uma variação maior onde foi verificado 

a predominância de autistas (08 crianças), seguindo pela categoria de lesão ou má 

formação cerebral (04 praticantes), 02 apresentam a Síndrome de Down, 02 com TDA ou 

TDAH e 01 com uma doença degenerativa.A educação especial vem ganhando espaço na 

atualidade, pois a educação inclusiva vem fortalecendo o olhar para as pessoas com 

deficiência, pois entende que estas, devem ter direito igual, tanto no tratamento, quanto 

na inclusão social. Por fim, o psicólogo na equoterapia tem como papéis principais, mas 

não únicos, a atenção ao praticante, tanto antes do início da sessão, quanto durante os 

atendimentos. É preciso conhecer as limitações da deficiência, para entender quais são as 

dificuldade apresentadas em decorrência de deficiência e quais são derivados de outros 

fatores. Tem como função primordial dentro dos atendimentos a atenção ao praticante 

quando montado no animal, de forma que consiga identificar evoluções psicológicas, 

emocionais e sociais por parte do sujeito, bem como, a forma como este responde às suas 

evoluções.  

Palavras-chave: equoterapia; deficiência; psicologia. 
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A Prática Da Meditação No Contexto Acadêmico De Formação Em 

Psicologia: Uma Ferramenta Para O Controle Emocional, 

Autoconhecimento E Eficácia Pessoal 

 

HARTZ, Maria José1 

SCHIMTH, Juliana 

PAZETTO, Fernanda 

 

INTRODUÇÃO 

A Meditação é uma prática muito antiga, com origem nas tradições orientais, 

estando especialmente relacionada às filosofias do yoga e do budismo (Levine, 2000). 

Podemos definir também meditação, como sendo uma prática que abarca um conjunto de 

técnicas que visam treinar a focalização da atenção (Schapiro, 1981). O presente trabalho 

tem influência de motivos curriculares, onde busca responder algumas questões 

relacionadas ao controle emocional, autoconhecimento e eficácia pessoal do futuro 

profissional em psicologia. Assim, este estudo gira em torno das respostas do o porquê, o 

acadêmico deverá praticar em seu dia-a-dia a meditação. Quais são os benefícios frente 

aos agentes estressores decorrentes das atividades cotidianas no percurso de sua formação 

acadêmica, o que justifica a relevância da realização deste trabalho, levando 

oportunamente ao acadêmico esta contribuição a fim de minimizar conflitos e aumentar, 

dessa forma, sua qualidade de vida enquanto acadêmico. 

 

JUSTIFICATIVA 

 Na condição de acadêmica do oitavo semestre de graduação  em Psicologia, da 

Faculdade Integrada de Santa Maria (FISMA) RS, observa-se desde então, as exigências 

naturais que o acadêmico vivencia frente ao cumprimento de prazos estabelecidos pela 

grade curricular de ensino referente a entrega de trabalhos, carga horária, avaliações, 

seminários extras curriculares, estágios, entre outros. Fazendo parte do currículo 

obrigatório exigido pela Instituição e pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

                                                           
1 Acadêmica do 8 ° semestre do curso de Psicologia. Faculdade Integrada de Santa Maria. 
(FISMA). Santa Maria, Rio Grande do Sul. e-mail: gelvafroes@hotmail.com  

mailto:gelvafroes@hotmail.com
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contribuindo desta forma ao acadêmico, a elevação do seu nível de stress, baixo 

rendimento em seu aprendizado, descontrole emocional, agressividade, nervosismo, 

insegurança, medo, e por vezes, não raro, a desistência de sua formação acadêmica, o que 

resulta em frustrações, ansiedades e um possível adoecimento físico, mental e emocional 

ao sujeito. 

 

OBJETIVOS 

A partir de então julga-se relevante os objetivos deste estudo, no que se refere 

potencializar o equilíbrio e a qualidade total de vida do sujeito. Enquanto acadêmico de 

psicologia, tendo em vista que seu futuro será ocupar-se de tratar e escutar conflitos de 

outros. Para tanto se faz necessário: conhecer os efeitos positivos da meditação e trazer 

este conhecimento como ferramenta potencializadora, afim de minimizar possíveis 

agentes estressores no contexto acadêmico, os quais, dificulta o estudante, concluir seus 

objetivos de maneira exitosa; investigar como a meditação poderá contribuir com os 

acadêmicos do curso de Psicologia, para uma melhora nos fatores estressantes, 

relacionais, aprendizagem e de auto-conhecimento no contexto institucional; estudar a 

partir dos conteúdos da disciplina, Psicologia Escolar, a contribuição do Psicólogo na 

Instituição, atuando como facilitador e mediador de fatores estressantes no meio 

acadêmico. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Conforme Najaro (2005) a meditação é uma prática cultivada por muitas religiões, 

uma vez que busca, através do deslocamento da consciência do mundo externo para o 

interno. O interesse da psicologia neste campo é o de desenvolver habilidades e 

potencializar competências cognitivas. Suas técnicas e seus objetivos assemelham-se com 

outras da psicoterapia cognitiva, muito embora de maneiras diferentes, desenvolvem 

habilidades para lidar com pensamentos automáticos e descontrole das emoções. Na 

meditação, o aprendizado se dá em não deixar que os conteúdos que emergem à 

consciência influencie, ou controlá-los intencionalmente, e sim compreendê-los como 

fluxos mentais (Bischop et AL., 2004; Miller, Fletcher, Kabat-Zinn, 1995; Vandenbergue, 

Souza, 2006). 
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As investigações científicas relativas a meditação constam a partir de 1963 (Smith, 1975), 

porém, somente por volta da década de 60 passou a ser estudada com maior 

aprofundamento científico (Golemann, 1988; Schapiro, 1981). Por um lado o meditar no 

Oriente seja o mesmo que a busca de elevação espiritual, por outro lado, no Ocidente as 

pesquisas científicas descrevem a meditação como a busca da auto-regulação do corpo e 

mente. Para Cahn&Polich, 2006; Golemann, 1988), afirmam que embora existam 

diversas técnicas, o controle da atenção é característica comum entre a meditação e outros 

métodos aplicados. 

Na visão ocidental as técnicas meditativas estão classificadas em dois tipos principais: 

mindfulness e concentrativo (Cahn&Polich, 2006, Davidson &Golemann, 1977). O tipo 

mindfulness, reconhecida como uma prática de abertura para as percepções dos estímulos, 

como pensamentos, sentimentos e emoções, onde o foco da atenção deverá ser mantido, 

porém, livre de julgamentos e análises. O mindfulness é uma técnica de meditação que 

foi adaptada para o ocidente, das técnicas de meditação do Zen Budismo e Vipassana. Já 

o tipo de meditação concentrativa, onde se caracteriza pelo foco da atenção à um único 

objeto, ignora-se estímulos ambientais, apenas focalizando uma atividade mental ou 

sensorial específica: respiração, som, imagem entre outros. Este tipo de meditação tem 

origem no yoga, meditação trancedental e do budismo samatha (Cahn&Poloch, 2006). 

Conforme Golemann (1988) o tipo Mindfulness, muitas vezes se faz necessário treinar 

inicialmente a concentração, para que dessa forma, a pessoa consiga abrir-se para o 

processo de observação que o mesmo seja livre de julgamentos dos conteúdos mentais. A 

ciência tem se debruçado ao estudo dos diferentes tipos de meditação isoladamente, o que 

lhe faz acreditar que cada técnica possua determinadas especificidades que resultam o 

desenvolvimento de habilidades particulares (Hankey, 2006; Neuberg et AL., 2001), 

Bishop et AL., 2004) tendo como exemplo, o conceito da meditação mindfulness, o que 

tem por definição operacional específica pode ser compreendida pela via da auto-

regulação da atenção e a atitude de abertura e aceitação do momento presente. 

Brown, Ryan e Creswell (2007) apontam que através da prática meditativa abre-

se um espaço mental entre a consciência e seus objetos, desta forma desenvolve-se a 

atenção e esses conteúdos, os quais interferem na configuração da respostas automáticas, 

regulando o comportamento e consequentemente as relações interpessoais. Este espaço 
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mental dá a consciência uma percepção de seus próprios conteúdos é tratado como mente 

livre por Krishnamurti, (1964). O resultado deste reconhecimento que a mente faz não é 

idêntica aos conteúdos, em outras palavras, não somos o que pensamos, ou sentimos 

(Hayes e Wilson, 1994; Nydahl, 2008) e, portanto podemos influenciar nossos 

pensamentos e sentimentos através da Meditação Laica Educacional. A chamada 

regulação emocional, também identificada como avaliação cognitiva passa atuar a partir 

desse espaço. 

Conforme Jain et AL. (2007) a meditação poderá fazer uma considerável redução 

nos pensamentos ruminativos e também na falta de atenção, alargando assim, 

características psicológicas positivas do indivíduo. Quando refletimos sobre o nosso atual 

processo educacional, a busca pelo conhecimento, podendo este, levar-nos às esferas mais 

elevadas do domínio de um saber, contudo, se ignorarmos nossa dinâmica emocional, 

perderemos o controle sobre ela, fato este que compromete o preparo para o exercício da 

cidadania conforme a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 e as únicas recomendações da 

UNESCO para a Educação no século XXI. A UNESCO sugere que facilitar as relações 

sociais harmoniosas faz parte de um dos quatro pilares que constituem os princípios da 

educação, o que significa o desenvolvimento de competências sócio emocionais, 

tornando-se assim, a mais recente exigência da educação. 

Segundo o Relatório da UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para 

o Século XXI, (Delors et AL., 1996), a educação fundamenta-se por quatro pilares: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Daí a 

relevância da Meditação Laica Educacional, argumenta Rato (2016) agregando 

conhecimentos didáticos, pedagógicos bem como psicológicos, desta forma, 

instrumentalizando professores com uma estratégia pedagógica relativa à vivências 

internas e pessoais do aluno, dentro do processo educativo escolar de modo que possa 

contemplar a atual necessidade dos currículos escolares, abarcando saberes necessários, 

ainda ausentes para uma educação do século XXI. 

Goleman (1995) ressalta que o “ser emocionalmente alfabetizado é tão importante 

na aprendizagem quanto à matemática e a literatura”. Ainda para Goleman (1995) a 

maioria das práticas pedagógicas estão orientadas à direcionar estratégias, de modo que, 

de alguma maneira, o conhecimento seja transmitido. Na continuidade desse caminho, 
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esta estratégia traça outro caminho paralelo que prevê “o desenvolver do sujeito do 

aprendizado e não o aprendizado no sujeito”. Particularmente ajudar o aluno a se educar 

emocionalmente. De acordo com Morin (2000) e outros autores, destacam a necessidade 

da criação de um meio pedagógico que seja capaz de suscitar o aluno a realizar uma leitura 

mais complexa da realidade, associando conhecimentos, afim de se ter uma atuação mais 

criativa e cidadã, inserindo dessa forma situações complexas onde não há apenas 

determinismos, mas também acasos. Morin (2009) ainda recomenda a importância de se 

desenvolver, na educação, o papel ativo do sujeito cognoscente, papel este “ excluído por 

objetivismo epistemológico cego”. 

Nas esferas científicas quanto pesquisas sobre a regulação emocional, estudos 

sobre a memorização de conteúdos estão ligados diretamente à dinâmica emocional do 

sujeito (Richard e Gross, 2006). Para os pesquisadores (Gross, Thompson, 2006, Rosaen, 

Benn, 2006) as habilidades para a regulação emocional estão classificadas como auto-

controle, auto-reflexão e flexibilidade nas respostas emocionais (Rosaen, Benn, 2006) de 

modo a preparar respostas comportamentais interpessoais. 

Dessa forma, Rato (2016) supõem-se que a dinâmica emocional influencia na 

memória, no comportamento e relacionamento do indivíduo e em contra partida, se 

houver uma intervenção apropriada, isso levará a regulação da capacidade de armazenar 

informações e harmonizar comportamentos e relacionamentos. Assim o professor deve 

esta mnimamente habilitado à lidar com essa dimensão emocional no âmbito escolar onde 

se pressupõe a formação integral do indivíduo. 

 

MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico, que constituiu em investigar os 

benefícios da meditação no contexto acadêmico de estudantes do curso de psicologia, 

constituída por uma revisão de artigos científicos nos meios eletrônicos, onde foi 

retomado o tema de uma forma contemporânea. De acordo com Gil (2010), a pesquisa 

baseada em teses, dissertações e periódicos científicos contribuem para a realização da 

pesquisa, tendo em vista que estes materiais já contém em si relatos de outras 

investigações realizadas. Foram coletados dez artigos, teses e dissertações que 

apresentaram texto completo, escritos em língua portuguesa; os critérios de inclusão 
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contou entre o período de 2029 à 2016, e os que não se enquadraram neste período foram 

excluídos (05) cinco. Os periódicos utilizados nesse estudo foram coletados das seguintes 

plataformas de pesquisa: Scielo, Pepsic e LILACS. O Pepsic é uma biblioteca eletrônica 

que concede informações da área da saúde com foco na psicologia (Coelho, 2011). O 

LILACS é o mais amplo índice científico e técnico que abrange a América Latina e 

Caribe, em constante desenvolvimento, contribuindo assim ao acesso de informações em 

relação à saúde (BVS, 2016). Os termos utilizados na busca da publicação foram os 

seguintes: Meditação, Aprendizagem, Stress e auto-conhecimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados encontrados a partir da revisão de literatura, observou-se que as 

respostas dos efeitos positivos as prática da meditação, mesmo com suas diferenças 

técnicas, são bastante semelhantes. Baseado nesta percepção e no fato de que técnicas 

distintas conjugam características essenciais comuns (Goleman, 1988). Dessa forma, sob 

a compreensão da auto-regulação, a meditação é descrita como sendo a utilização de 

alguma técnica específica e claramente definida, que através de sua prática é alcançado 

um nível de relaxamento muscular e mental no decorrer do processo, sendo este estado 

auto-induzido através da concentração em um foco. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim podemos concluir que a prática meditativa diária no contexto acadêmico 

favorece o aluno ter suas experiências pessoais de maneira mais enriquecedoras e do 

mesmo modo satisfatórias. Em um ambiente de construção científica, mais harmonioso e 

eficaz, onde a ideia de que a meditação poderá ser uma ferramenta para o cultivo do bem-

estar e saúde mental ao estudante. A relevância das contribuições que a educação 

emocional traz a partir da inclusão as estratégias didático pedagógica da Meditação Laica 

Educacional faz emergir a esperança de que o estudante possa vir compreender o outro e 

a si próprio, transpondo adversidades de modo a não se desequilibrar emocionalmente no 

decorrer da caminhada que o levará a conquistar seus objetivos de maneira exitosa, a 

conclusão de sua formação acadêmica. 
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Resumo 

O presente trabalho traz a temática sobre dificuldades das crianças que podem ser 

percebidas no início das atividades escolares e a influência da família nessa perspectiva. 
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Devido o conceito da temática ser complexa e incluir, geralmente, problemas decorrentes 

do sistema educacional, no meio escolar, familiar e das características próprias do 

indivíduo, essa dificuldade, muitas vezes, pode vir acompanhadas de problemas 

emocionais, comportamentais e nas relações sociais Foi discorrido também, a importância 

da atuação do psicólogo escolar nesse contexto. 

Palavras-chave: Psicólogo escolar, dificuldades escolares, família, escola. 

 

Introdução 

 Este resumo expandido abordará uma temática de grande valia para os assuntos 

educacionais, onde aborda a importância da participação da família nas dificuldades 

escolares de seus filhos. Atualmente não há um padrão especifico que conceitua a família, 

e sim vários padrões familiares com identidades próprias em constante construção. A 

família é o primeiro local de aprendizagem da criança, é através dela, que são 

estabelecidos os primeiros contatos educacionais e sociais. A influência dela não está 

ligada somente nos aspectos comportamentais, mas também em transmitir valores morais 

no decorrer do seu desenvolvimento. 

Na história da família, existiu várias mudanças no decorrer dos tempos, ao qual se 

implica as relações socioculturais. Segundo Tiba (1996), “nas últimas três décadas, a 

tradicional divisão de papéis entre o homem e a mulher teve grandes alterações. No que 

se refere a gênero, ambos já não recebem uma educação formal diferenciada. As mulheres 

pleiteiam as mesmas faculdades e ocupam espaços cada vez maiores no mercado de 

trabalho. Com isso, a clássica divisão de tarefas pai/provedor, mãe/rainha do lar é quase 

inexistente”. Sendo assim, estes pontos que traz o autor, percebe-se que a influência 

familiar pode estar ligada às dificuldades e desenvolvimento da criança no processo 

escolar. 

 De acordo com Rutter (1987), “as dificuldades de aprendizagem são vistas como 

uma condição de vulnerabilidade psicossocial”. Contudo, se essa condição perdurar e 

ficar associada aos fatores de risco existentes no meio familiar e social, poderão afetar o 

desenvolvimento do sujeito em suas etapas de aprendizagem e nas suas características 

próprias. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é conhecer as influências da família nas 

dificuldades escolares de seus filhos. Considerando essas dificuldades escolares das 
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crianças, justifica-se a abordagem desse tema enfatizando a importância do papel da 

família no que diz respeito a sua atuação e influência que essa exerce no desenvolvimento 

e na aprendizagem em processo escolar. Conhecer essa relação pode implicar e otimizar 

a atuação do profissional da psicologia no meio escolar. 

 

Metodologia 

 Para realizar a composição deste resumo, foi feita uma revisão de literatura, em 

artigos científicos nas plataformas de pesquisa Scielo, Pepsic e livros, com as seguintes 

palavras chaves: psicólogo escolar, dificuldades escolares, família e escola. Como critério 

de inclusão foram usados artigos que corresponderam ao tema, no caso, participação da 

família frente as dificuldades escolares. Foram excluídos aqueles ligados a temas 

específicos como violência, inclusão e outros. A partir dessas delimitações, foram 

selecionados artigos que contribuem para refletir sobre a temática, artigos que continham 

autores renomados no tema sobre relação família-escola, psicologia escolar, educação, 

dificuldades escolares. 

Ao selecionarmos os artigos da temática, foi realizado uma reflexão sobre a 

atuação da família nos processos escolares da criança. Essa reflexão, visa destacar pontos 

importantes para avançarmos na relação entre família-aluno-escola. A fusão ativa destes, 

pode ser de suma importância no entendimento das dificuldades dos alunos na escola. 

 

 

Resultados e discussões  

 Muitos aspectos podem ser determinantes nos pontos positivos ou negativos do 

desenvolvimento escolar das crianças. Uma posição presente no pensamento da escola 

são as dificuldades escolares, como um fator resultante do tipo de contexto familiar em 

que o educando está inserido. Pensar na interferência negativa dos pais nas atividades 

escolares, pode atenuar as dificuldades das crianças. Neste sentido, os pais não deveriam 

estar somente presentes na escola, mas participar constantemente do dia-a-dia escolar dos 

filhos. A participação da família na vida escolar das crianças podem colaborar com a 

escola e no desenvolvimento positivo do aluno nos processos escolares. 
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Segundo Szymanski (1997), escola e família são instituições que têm em comum 

a preparação das crianças para a sua futura inserção na sociedade. A família é uma 

instituição em transição como outras tantas em nossa sociedade, o que é natural em uma 

sociedade em progresso. A família parece estar procurando se ajustar aos novos 

movimentos e ideários sociais, o que nos parece perfeitamente normal.  

O psicólogo escolar pode entrar com seu papel nessas facetas no modo de construir 

um vínculo e talvez, uma conscientização dos pais sobre a importância de suas atuações 

nos processos escolares de seus filhos e que isso, poderá ajudar muito para o não 

aparecimento das dificuldades, ou até mesmo amenizando elas durante esse processo. 

Para Souza (1997) o psicólogo escolar deve ter convivência com as crianças e a escola, 

podendo fazer uso de observação participante, entrevistas abertas, participação em 

espaços lúdicos e visitas domiciliares, visando estabelecer vínculos, criando espaços de 

escuta e oportunidades de dar voz aos professores, as crianças e as famílias. 

 Com relação ao futuro, os autores a seguir afirmam que, "os profissionais que 

escolham se envolver com o desenvolvimento de crianças e adolescentes em espaços 

educativos vejam nessa direção uma proposta concreta de trabalho e de mudança da 

realidade" Contudo, em termos de atuação profissional ainda não temos uma prática 

amplamente disseminada e consistente (GUZZO, MEZZALIRA, MOREIRA, 2012. Pg. 

336) 

Em termos de produção de conhecimento sobre Psicologia Escolar no Brasil, houve um 

crescimento da produção na última década (GUZZO, MEZZALIRA, MOREIRA, 

TIZZEI, SILVA NETO, 2010).  

 

Considerações finais  

Os pais e escola, no tempo escolar dos filhos, podem conceber mecanismos de 

risco e proteção para trajetórias favoráveis ou não de desenvolvimento das crianças. As 

dificuldades adaptativas, proferidas em grandes níveis de problemas emocionais, 

comportamentais, relacionais, podem ser associadas e direcionadas desfavoravelmente. 

Atualmente, ao pensarmos na instituição escolar, não podemos limitarmos 

somente no professor, aluno e instituição, e sim incluirmos a família como parte desse 

contexto para um resultado positivo e favorável para o processo escolar dos alunos. 
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Hoje em dia o Psicólogo Escolar é muito requisitado por educadores e famílias, 

mas ainda ele é visto como um profissional que vai tratar os alunos com dificuldades no 

processo escolar, resolver o problema e devolve-lo para a sala de aula. Contudo, o 

trabalho é visto como atendimento clínico. Muitas famílias e educadores não 

compreendem que a real tarefa do profissional nessa área, geralmente, é para fazer uma 

análise e intervenção psicopedagógica, integrando família e comunidade escolar para 

assim beneficiar suas relações interpessoais, promovendo certo desenvolvimento integral 

do sujeito. Nesse âmbito, pode-se também, atender as necessidades individuais através da 

elaboração de procedimentos inerentes a cada demanda.  

Portanto, unir a família e professores no processo educacional dos alunos, seria 

uma estratégia positiva, para que juntos, em encontros sistematizados, pudessem fazer 

uma reflexão sobre a real função e influência dos pais perante as dificuldades escolares 

de seus filhos. A partir dessas possibilidades, algumas intervenções na escola desvelam-

se importantes e precisam estar fundamentados em conhecimentos da psicologia 

científica. 
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As teorias sobre o envelhecimento tentam encontrar uma idade cronológica para colocar 

um marco de onde começa a velhice de fato. Porém, não há um consenso a nível mundial 

desse ponto. Sendo assim, a Organização Mundial de Saúde estabelece que a velhice é 

definida no intervalo da faixa etária entre 60 e 65 anos (VALENTE, 2012). A perspectiva 

de vida humana chega facilmente aos 80 anos, e até mesmo ultrapassa essa estimativa. O 

que deu um enorme salto das perspectivas das décadas anteriores (CUSTÓDIO, 2008). 

Ao tratar do envelhecimento, consequentemente, recai-se sobre os aspectos sociais e 

individuais da vida humana, desde seus aspectos biológicos e genéticos até os ambientais, 

comportamentais e psicossociais (VALENTE, 2012). No decorrer do processo ocorrem 

mudanças nas capacidades sensoriais, cognitivas e afetivas, na autoimagem, no papel 

social, na perda da autonomia, a solidão, o isolamento, e nos padrões familiares 

(CUSTÓDIO, 2008). Com o envelhecimento, é possível identificar alguns padrões que o 

acompanham, tais como: o aumento da mortalidade, as alterações na composição do 

organismo, alterações degenerativas progressivas, menor adaptação a mudanças do meio 

e maior susceptibilidade a doenças (VALENTE, 2012). Ainda é possível diferenciar 

quatro dimensões do envelhecer. O envelhecimento físico, que se dá através das 

sucessivas perdas de capacidades corporais e orgânicas. O envelhecimento psicológico, 

em que ocorrem alterações por todos os aspectos cognitivos do indivíduo. O 

envelhecimento comportamental, que, em consequência dos dois itens anteriores, se 

reorganiza de acordo com o meio, as capacidades disponíveis, as expectativas, os papéis 

sociais, a personalidade, a autoimagem e sua capacidade adaptativa. E por fim, o 

envelhecimento social, em que mutuamente o indivíduo e a sociedade se influenciam 

como na saúde, na família, no trabalho e no lazer (CUSTÓDIO, 2008). Na literatura há 

diversas definições para a sexualidade, uma delas é definida como a combinação do 

desejo sexual (proveniente de uma necessidade biológica primária), o ato sexual 

correspondente a comportamentos envolvendo áreas erógenas do corpo e os aspectos 

psicológicos, que recaem sobre as emoções e atitudes. Assim, é possível afirmar que o 

ser humano tem um forte caráter biológico para a sexualidade tendo envolvidos fatores 

genéticos, o sistema endócrino, órgãos genitais internos e externos e o cérebro. Também 

é importante ressaltar que hoje em dia a sexualidade tem sido considerada como um fator 

importante em relação à saúde (VALENTE, 2012). Portanto torna-se necessário entender 
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os aspectos envolvidos na sexualidade do idoso institucionalizado a fim de promover sua 

saúde. Dessa maneira, este trabalho tem como objetivo discutir a sexualidade na velhice, 

bem como a sua expressão no contexto asilar.  
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Metodologia 

Realizou-se uma revisão narrativa de literatura a respeito da sexualidade do idoso e sua 

expressão dentro do contexto asilar. Esse tipo de revisão apresenta uma temática mais 

aberta, sem protocolo rígido para sua confecção. A seleção dos artigos é arbitrária, 

fornecendo ao autor informações sujeitas a viés de seleção, com grande interferência da 

percepção subjetiva (BERNARDO, NOBRE, JANETE, 2004).  

 

Resultados e discussão 

A sexualidade está presente em cada fase da vida, se manifestando de maneiras diferentes 

de acordo com cada etapa da vida. Na infância, pode se considerar o primeiro ato sexual 

o do bebê que mama o seio da mãe. Posteriormente, a criança que vivencia sua 

sexualidade de forma exploratória com o próprio corpo. Ao atingir a adolescência, o 

púbere passa por alterações corporais e possuem desejos e estímulos mais específicos. Na 

idade adulta a sexualidade é vivenciada com mais traquilidade, comparada a fase anterior. 

Na velhice, ao contrário do que imagina o senso comum, o desejo sexual não se apaga. 

Em decorrência do decréscimo de energia disponível a atividade sexual ocorre com 

menos intensidade e frequência, mas é vivida de forma mais sensível e afetivo 

(VALENTE, 2012). Dentro das diferenças que diferenciam os idosos pode-se citar um 

aspecto que os divide em dois grupos: os institucionalizados e os não institucionalizados. 

Enquanto que o primeiro grupo tende a estar mais isolados e socialmente mais limitados, 

o segundo grupo segue em contato com a sociedade através da sua autonomia ou da 

família (CUSTÓDIO, 2008). Uma situação que influencia diretamente na vivencia da 

sexualidade do idoso é a institucionalização. Ela pode ocorrer por diversos fatores, como 

a carência de condições, abandono ou por vontade própria. Porém, contrariando a questão 

anteriormente mencionada sobre a sexualidade, dentro de instituição asilar o idoso pode 

estabelecer novos contatos e relações que podem ocasionar um impulso na sua 

sexualidade. Inclusive, vem crescendo o número de casamentos ocorridos entre idosos 

internos da mesma instituição (CUSTÓDIO, 2008).Tendo em vista que a sexualidade é 

uma dimensão que percorre por toda a vida humana e que é, certamente, um fator positivo 

para a saúde faz-se necessário contrariar os tabus sociais e aprofundar os entendimentos 

referentes à sexualidade na velhice. Sobretudo, questiona-se qual a liberdade que o idoso 
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tem para poder expressar a sua sexualidade. Valente (2012), em sua tese de mestrado, 

realizou uma pesquisa com idosos institucionalizados em um lar asilar para idosos de 

Concelho de Alenquer, distrito de Lisboa. O objetivo de tal estudo era explorar alguns 

aspectos da sexualidade dessa parcela da população. Foram entrevistados 31 internos do 

lar. Esses tinham idades entre 58 e 93 anos. Desses, 24 são mulheres e 07 são homens. 04 

são casados, 04 são solteiros 01 viveu em união estável, 01 divorciado e os demais, 

viúvos. A pesquisa utilizou alguns pontos norteadores, mas prevaleceu que os indivíduos 

tivessem a liberdade de expressar suas opiniões e histórias de vida. Das conclusões tiradas 

a partir desse estudo, a autora relata a desvalorização da sexualidade no momento 

presente, principalmente nas mulheres. Ela associa essa informação às informações 

trazidas por elas de que a vida sexual no decorrer da vida não foi muito gratificante, e 

algumas também trazem experiências muito negativas sobre o assunto. Portanto, por não 

terem experienciado situações prazerosas no ato sexual com seus maridos, pode ter 

ocasionado a falta desejo de experimentar novamente. Também, frente a impossibilidades 

dos cônjuges em manter uma vida sexual ativa, as mulheres acabaram abrindo mão junto 

com o parceiro. Vale salientar que o número de homens residentes no lar é muito inferior 

e que todos apresentam debilidades na saúde (VALENTE, 2012). Além disso, as 

mulheres se colocavam certas regras de conduta como a impossibilidade de ter alguns 

tipos de comportamento em função de sua idade. Ou ainda de que não poderiam procurar 

um novo relacionamento em respeito à memória do falecido marido. Porém, o 

impedimento não está em ser velha, uma vez que relataram que poderiam ter uma vida 

sexual junto aos maridos, caso estivessem vivos, mas no fato de serem viúvas 

(VALENTE, 2012). Em contrapartida, De Miranda (2015), acompanhando uma 

instituição asilar do Paraná percebeu algo diferente acontecendo naquele local, gerando 

certa movimentação por parte dos internos. O caso era que um senhor estava gostando de 

uma senhora, ambos moradores do asilo. Os outros moradores proferiam que aquilo era 

um absurdo e que a diretoria não permitia namoros no local. Isso se confirmou nos dias 

seguintes, pois a diretoria estava propondo que se o casal não desistisse da idéia eles 

teriam que deixar a instituição. Pode-se notar que tal situação demonstra o preconceito 

entre as trocas afetivas entre pessoas idosas, limitando esse tipo de comportamento apenas 

as pessoas mais jovens da sociedade. As ordens dadas aos funcionários é que tal 
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comportamento deve ser impedido e punido. Essa relação demonstra o controle 

institucional sobre o corpo, visto como um local em que a instituição deve estar atuante. 

Porém, quando esses corpos se manifestam no desejo de namorar contrariam os valores 

sociais instaurados de que o idoso já passou da idade para isso. Esses preconceitos acerca 

da sexualidade do idoso vem de valores socioculturais, que coloca o idoso em uma 

posição contrária ao modelo vigoroso e perfeito vinculado a juventude. Por não 

reconhecer que a sexualidade faz partes da necessidade da vida humana não é possível 

promover um espaço onde se possa atuar com práticas de promoção a saúde sexual das 

pessoas (De Miranda, 2015). Embora seja reconhecível o aumento da preocupação em 

relação aos idosos, frente ao crescente índice da expectativa de vida, as informações 

resultantes são fragmentadas. Muitas questões importantes, como a sexualidade na 

velhice, restringem-se aos meios acadêmicos, políticos e econômica e, ainda assim, de 

forma insipiente (De Miranda, 2015).  

 

Considerações finais 

O envelhecimento é um processo natural ao qual todos nós estamos sujeitos. Além disso, 

o crescente aumento no índice de expectativa da vida humana tem nos levado a ter outro 

olhar frente ao idoso. Dentro dessas novas perspectivas sobre a velhice, somado as 

recentes experiências com que venho tendo com a parte prática da psicologia, me parece 

de suma importância tocar em dois pontos delicados: a sexualidade na velhice e a sua 

expressão em instituições asilares. Os estudos demonstram como as representações 

sociais da imagem do idoso influenciam na sua condição, incluindo na sexualidade. 

Muitos mitos e tabus continuam permeando dentro da sociedade colocando o idoso em 

uma posição de debilidade, enfraquecimento e inatividade. Esses pensamentos contrariam 

a realidade, uma vez que tem se comprovado que a sexualidade humana não desaparece 

na velhice, ela apenas se modifica. Algumas limitações se fazem presentes em função das 

conseqüências do envelhecer, mas ao mesmo tempo em que as relações são vivenciadas 

de forma mais suaves, são também vivenciadas com muito mais Ênfase no carinho e afeto. 

É fundamental romper com esses tabus, principalmente no meio acadêmico. Entender que 

a sexualidade faz parte da condição humana e, sobretudo, é um fator muito positivo sobre 
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a saúde é importante no meio da saúde, pois ao compreender tal fato é possível promover 

mais espaços onde a sexualidade possa ser vivenciada de forma saudável.  

Palavras Chaves: idoso, institucionalizado, sexualidade.  
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A realidade virtual a serviço do tratamento de fobias específicas 

 

LICHT, Lucas Cassol1 

CORREA, Guilherme 2 

 

Introdução 

Uma fobia pode ser definida um medo incontrolável que uma pessoa sente sobre 

determinado objeto ou situação. Esse sentimento pode causar até mesmo uma ansiedade 

antecipatória, em que o indivíduo fica ansioso apenas de pensar no objeto fóbico. 
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Geralmente o diagnóstico é dado a pacientes que possuem um medo muito excessivo e 

disfuncional em suas vidas. Um sujeito com fobia tende a exibir um comportamento 

evitativo frente ao objeto ou situação fóbica (WAUKE, 2004). Quando se fala em fobias, 

a abordagem cognitivo-comportamental tem se destacado no tratamento de tais 

transtornos. A premissa dessa teoria é que, como os comportamentos são aprendidos, 

sejam eles normais ou “anormais”, eles podem ser desaprendidos e substituídos por 

comportamentos mais adaptativos. Para isso, o indivíduo fóbico deve ser exposto 

repetidamente ao objeto ou situação que lhe causa medo até que ele comece a ceder e, 

assim, conseguindo quebrar o ciclo que retroalimenta a fobia. Ao reduzir a ansiedade, o 

medo e a evitação do indivíduo é possível permitir-lhe o confronto com seu objeto fóbico. 

Isso é feito através da dessensibilização sistemática, que pode ser feita por exposições 

reais ou imaginárias. Durante a exposição, quando notada à reação de fuga ou evitação, é 

possível fazer o paciente compreender que aquela situação não apresenta um perigo real 

(NETTO, 2006). Entretanto, os métodos tradicionais possuem alguns obstáculos como o 

deslocamento ou o risco de ocasionar uma crise em público, entre outros. Nisso surge à 

possibilidade da realidade virtual se inserir como um método alternativo, o que tem dado 

bons resultados (WAUKE, 2004). Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é 

apresentar as possibilidades oferecidas pelo avanço tecnológico no campo da realidade 

virtual e a sua utilização no contexto terapêutico como método para a dessensibilização 

sistemática em fobias específicas  

 

Metodologia 

Essa pesquisa utilizou como método de busca a revisão bibliográfica narrativa, com 

caráter qualitativo. Esse método é útil na medida em que oferece uma grande quantidade 

de informações ao pesquisador. Assim, foi feito um levantamento bibliográfico na 

literatura digital sobre o uso da realidade virtual no tratamento de fobias (GIL, 2010). 

 

Resultados e discussão 

Conforme o DSM-V, o indivíduo que apresenta fobias especificas tende a ter 

apreensividade, ansiedade e costuma evitar determinados objetos e situações. Essas 

características, somadas ao medo, são desencadeadas logo após a exposição com o objeto 
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fóbico. Todas essas reações são experimentadas pelo indivíduo de forma intensa e a 

situação é vista exageradamente mais perigosa do que ela realmente é. Essas reações 

tendem a causar um prejuízo significativo em diversas áreas da vida da pessoa (APA, 

2014). Em um consultório, o psicólogo fará uma análise inicial do problema do paciente 

e posteriormente auxiliá-lo na identificação de objetos ou situações que lhe provoque 

ansiedade e evitação. Feito isso, é possível criar uma lista com todas as situações, 

organizadas hierarquicamente, conforme o nível de ansiedade provocado por cada uma. 

Após a criação da lista, o indivíduo é exposto de forma gradual e frequente a estímulos 

crescentes, conforme a lista. Quando determinado item passa a gerar pouca ou nenhuma 

ansiedade no indivíduo, então, prossegue-se para o próximo item da lista (NETTO, 2006). 

Porém, algumas dificuldades aparecem para o tratamento de exposição. Na exposição 

imaginária, a terapia fica muito dependente da capacidade imaginativa do indivíduo. Já 

na exposição real, muitos pacientes se negam em função da sua privacidade em se expor 

em público. Ainda na exposição real, algumas situações envolveriam um alto custo, como 

a exposição a vôos de avião (NETTO, 2006). Com os avanços nas pesquisas, hoje se tem 

disponível uma nova possibilidade para os tratamentos psicológicos. Uma dessas 

possibilidades é a exposição a ambientes virtuais (EAV), em que vem crescendo a 

utilização para os tratamentos de fobias.  Como exemplo disso, podemos citar um 

ambiente virtual que simularia um vôo de avião a uma poltrona ao lado da janela. Nesse 

ambiente é possível imergir o paciente na situação e controlar o ambiente da exposição 

de acordo com o ritmo do cliente. Dessa forma, é possível manter o avião desligado, 

andando na pista, decolagem, vôo (tranquilo ou turbulento), e aterrissagem (NETTO, 

2006). Com esse novo modelo de interação é possível que passemos da interação frente 

a uma tela para uma vivencia dentro da realidade virtual. Para isso, essa tecnologia segue 

alguns conceitos básicos, como a imersão, que reproduz a sensação de estar dentro da 

realidade produzida. Esse efeito é conseguido através dos equipamentos como óculos de 

projeção estereoscópica, luvas e telas apropriadas; A interação, proveniente da 

capacidade do sistema reconhecer as ações do usuário e, instantaneamente, realizar as 

modificações no ambiente virtual; Envolvimento, em que diz respeito à motivação da 

pessoa em interagir com a realidade virtual; E a presença, onde o sujeito sente-se 

fisicamente presente na realidade virtual (WAUKE, 2004). O intuito dessa técnica em 
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psicoterapia é simular situações em que o indivíduo fóbico confronte o objeto eliciador 

dos seus medos e ansiedades. De forma geral, a técnica original de dessensibilização se 

mantém, apenas foi alterada a maneira que a exposição é feita (NETTO, 2006). Essa nova 

técnica possui algumas vantagens, tais como a conveniência e confiabilidade, uma vez 

que o equipamento se encontra no consultório do psicólogo, evitando o constrangimento 

público e sendo menos estressante; O controle do ambiente, em que o terapeuta pode 

controlar a situação de acordo com o andamento do cliente; O custo reduzido ao simular 

uma situação como um vôo ao invés comprar uma passagem de avião; E a segurança, pois 

os pacientes se sentem mais à vontade sabendo que estão em um ambiente seguro. Porém, 

é importante salientar que muitas variáveis precisam ser levadas em conta. O paciente 

deve sentir-se imerso no ambiente virtual para que as suas reações emocionais sejam 

compatíveis com uma exposição real. Além disso, também deve considerar os sentidos 

que o equipamento alcança (audição, visão, tato) e as características próprias de cada 

indivíduo (NETTO, 2006). WAUKE (2004), em sua pesquisa, realizou um estudo 

utilizando a realidade virtual em indivíduos que possuíam medo de algumas situações 

urbanas como o elevador (tradicional e panorâmico) e o túnel; Sete pessoas, entre 24 e 56 

anos foram expostos ao elevador panorâmico. Oito pessoas, entre 24 e 60 anos foram 

expostas ao elevador tradicional; e seis pessoas, entre 24 e 60 anos foram expostas ao 

túnel. O experimento foi feito em uma sala com baixa iluminação para reduzir os 

estímulos vindos do meio externo. Foi dividido em duas fases: a primeira, apenas com o 

monitor e a segunda com os óculos imersivos. No final de cada etapa era feito um 

questionário de três itens. Os resultados dessa pesquisa foram que os indivíduos que 

participaram alegaram ter sentido sensações muito semelhantes das sentidas na vida real 

como ansiedade, tontura, frio na barriga, falta de ar, tontura, entre outros. Isso demonstra 

que o conceito de presença foi atingido. Comparando a tela com os óculos imersivo, 

notou-se que os participantes tiveram um envolvimento maior produzindo, inclusive, 

reações mais fortes aos estímulos. 

 

Considerações finais 

A muito tempo a terapia cognitivo-comportamental vem trabalhando com o tratamento 

de fobias específicas e técnicas de dessensibilização sistemática com os pacientes fóbicos. 
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Seu método tradicional consiste em expor o indivíduo a estímulos reais ou imaginários 

para que esse possa perder aos poucos o medo irracional que ele tem de determinado 

objeto ou situação. Dessa forma, é possível trabalhar com o cliente o contra 

condicionamento do comportamento fóbico e o substituir por um comportamento 

funcional e, sempre que possível, trabalhar o seu entendimento cognitivo sobre a 

irracionalidade do medo. Porém, os tempos mudam e hoje, com os avanços no campo da 

ciência e da tecnologia tem crescido cada vez mais rápido e entrado cada vez mais em 

nossas vidas é valido considerar adaptações nos métodos tradicionais de terapia. 

Hoje é possível construir ambientes virtuais simuláveis para diversas situações e 

reproduzi-las de forma muito precisa e imersiva na experiência do usuário. Eis que 

surgem muitas possibilidades para sua utilização em diversos contextos do nosso 

cotidiano, seja na educação, no lazer, na saúde ou em outros. Um desses campos recai na 

psicologia, em que o uso da realidade virtual a serviço do tratamento de fobias tem se 

mostrado muito afetivo. As pesquisas indicam que os indivíduos que utilizam esse 

método conseguem obter reações muito semelhantes das que teria em uma situação real. 

Também indicam o quão eficaz a utilização desse método tem se feito. Frente a isso, é de 

suma importância que os estudos que envolvem os avanços tecnológicos e sua inter-

relação com a nossa área de atuação sejam aprofundados a fim de corroborar a sua 

integração para o auxílio de tratamentos de forma mais efetiva. Resta à ciência e a 

tecnologia continuar criando e inovando e a nós de explorar essas novas possibilidades 

estendendo-as para os campos que possam se beneficiar delas. 

Palavras-chave: Realidade virtual; Fobias; Terapia cognitivo-comportamental  
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As mulheres e a psicanálise: um estudo bibliográfico a partir da teoria 

psicanalítica 

 

SANTOS, Daniela da Silva1 

CADEMARTORI, Ana Carolina2 

 

Introdução 

É possível dizer que as discussões sobre as questões do feminino e das mulheres 

têm sido debatidas na sociedade de modo geral, bem como, nos diversos espaços 

acadêmicos. Também é possível dizer que no que tange a psicanálise o debate e os 

questionamentos frente ao feminino, as mulheres e a sexualidade está na base das 

condições de sua criação enquanto teoria que se propõe a pensar a constituição do sujeito 

e as relações humanas.  

Desde os primórdios da história da humanidade é possível encontrar traços de um 

modelo de sexo, que se titulava único, onde a diferença estaria localizada nos órgãos 

genitais: nos machos do lado de fora do corpo, nas fêmeas do lado de dentro. A partir do 

século XVIII, busca-se a igualdade entre os homens, na tentativa da ruptura do padrão 

exigido até então. Também na quebra rotatória de que a mulher restringia-se apenas a 

maternidade, o lar, a família e ao seu “homem” (BIRMAN, 2001).Freud nunca escondeu 

sua dificuldade em descrever o desenvolvimento psíquico ou a sexualidade das mulheres, 

a primeira dificuldade seria no rompimento mãe-filho, que traz no menino o medo da 

perder seu órgão genital por não conter seus desejos libidinais e a menina teria não 

respeitado, deixando seu desejo tomar conta causando assim a perda de seu “falo”. 

Salientando que por isso a mulher viveria nesta busca constante pelo objeto perdido pois 

teria sido castrada biologicamente (MOLINA, 2016). 
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A Psicanálise nasce feminina através do discurso de Freud com o caráter científico 

à delimitação dos papéis sexuais. O sexo feminino é definido negativamente em relação 

ao masculino. Mulheres são homens castrados. Pela inveja da falta de um pênis, o 

feminino não terá senso de justiça e sofrerá de um sentimento de inferioridade 

(COLLING, 2004).Então, neste trabalho traremos algumas proposições freudianas 

relativas às mulheres e de que forma elas tem sido compreendidas perante a teoria 

psicanalítica. Temos como objetivo proporcionar uma discussão teórica diante da teoria 

freudiana sobre o feminino e as mulheres. 

 

Método  

Tendo como foco realizar uma discussão teórica diante das proposições freudianas 

sobre o feminino e as mulheres, este trabalho está amparado no método bibliográfico de 

pesquisa que lançou mão de seis referências bibliográficas para a estruturação dos 

resultados e discussão, dentre elas tem-se um artigo científico e cinco livros considerados 

fundamentais para este trabalho. No tocante à estruturação do texto, este foi desenvolvido 

visando o objetivo deste trabalho. Assim, o texto está distribuído em duas sessões 

distintas, que são: As mulheres: aspectos históricos e A visão de Freud sobre as mulheres. 

Nas referidas sessões são desenvolvidos aspectos teóricos e conceituais em uma discussão 

teórico-descritiva.  

 

As mulheres: aspectos históricos 

A vida da mulher foi marcada historicamente por papéis e atribuições diferentes, 

onde ela foi posta como submissa ao homem, inferior e destinada a servi-lo, evidenciando 

assim os papéis desempenhados por homens e mulheres. Colling (2004) enfatiza que a 

mulher foi construída com uma natureza feminina, ao delimitar o espaço privado e 

doméstico, na qual desempenharia a função de esposa e mãe como única alternativa digna 

e possível as mulheres, enclausurada no lar, sem acesso a palavra, criando assim um “anjo 

e rainha do lar (p. 32). 

Deste modo, à interpretação dessa subjugação foi como uma homenagem 

masculina a sua mulher, representando a figura que foi citada anteriormente e seu lugar. 

A ideia de gênero, diferença de sexos baseada na cultura e produzida pela História, 
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secundariamente ligada ao sexo biológico e não ditada pela natureza, tenta desconstruir o 

universal e mostrar a sua historicidade. As mulheres postas no centro das questões de 

relações entre os sexos podendo-se citar um conjunto de problemas relacionados a elas: 

o poder, as representações, as imagens e o real, o social e o político, o pensamento 

simbólico, enfim, a marginalização, o esquecimento de sujeitos na história do Ocidente. 

A dificuldade de sua história deve-se inicialmente ao apagamento de seus traços, tanto 

públicos quanto privados. A falta de informações contrasta com a abundância dos 

discursos e das imagens (musas e deusas).Fazer a história das mulheres é chocar-se contra 

este bloco de representações que as cobre, na tentativa de quebra dos padrões já existentes 

em nossa sociedade(COLLING, 2004). 

Bourdieu (2012) no livro intitulado “A dominação masculina”, profere que o 

paradoxo não se encontra no falo ou a falta dele e sim o que fundamenta da visão 

androcêntrica do mundo, a qual está organizada na divisão em gêneros relacionais, 

masculino e feminino, pode instituir o falo, constituído em símbolo da virilidade, de ponto 

de honra caracteristicamente masculino. O qual institui a diferença entre os corpos 

biológicos em fundamentos objetivos da diferença entre os sexos, no sentido de gêneros 

construídos como duas essências sociais hierarquizadas. Naturalizando assim a 

construção social empregada ao feminino. O conceito de feminilidade é ligado ao 

significado falocêntrico, no qual trata a sexualidade feminina através de um paradigma 

universal onde ressalta a superioridade masculina.   

 

A visão de Freud sobre as mulheres 

O feminino é debatido densamente na psicanálise no fim do século passado com 

Freud (1933) em sua conferência XXXIII sobre a feminilidade o qual ressalta que ao 

diferenciarmos uns dos outros, usamos masculino e feminino, a partir da anatomia 

humana, pois o produto que o masculino abriga é o espermatozóide, denotando assim a 

sua masculinidade. A mulher em sua essência feminina abriga em seu organismo o óvulo, 

o qual ressalta sua natureza feminina. Ele ainda salienta que o macho persegue a fêmea 

com o propósito de união sexual, agarra-a e penetra-a.  

Molina (2016) destaca que é preciso diferenciar o feminino de mulher e masculino 

de homem, pois feminino e masculino são conceitos e mulher e homem são posições de 
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existência.Durante o complexo de Édipo, vemos a ligação da criança com seu genitor do 

sexo oposto, o menino com seu primeiro objeto de amor (a mãe). Com a menina é 

diferente, pois ela passa pelos dois, primeiro seu objeto foi a mãe e troca seu objeto 

original pelo pai. No menino vemos que ele possui três desejos incestuosos que é o de 

possuir, ser possuído e suprimir o outro, já a menina tem um desejo que é possuir a mãe. 

Freud (1931) conclui que a psicanálise se propõe em resolver o enigma sobre a 

sexualidade feminina, por sua vez, essa investigação diz que a menina é bissexual, 

apresentando assim a evolução libidinal da fase pré-edipiana da menina com a 

consequente vinculação desta com a sua mãe; o complexo de castração, no qual a menina 

entra no Édipo, elegendo o pai como objeto de amor, havendo a mudança do seu objeto 

amoroso; e a mudança da zona erógena do clitóris para a vagina. Ele questiona se a 

psicologia teria parâmetros conclusivos sobre o que é específico do masculino e do 

feminino. Atribuí-se a mulher ao complexo de castração, diga-se por passagem que se 

sentem injustiçadas e tornam-se vítimas da “inveja do pênis”, isso denota uma má 

formação em seu desenvolvimento e em sua formação do caráter, sendo algo não 

superável. Assim Freud (1933, p. 85) enfatiza: 

 

O desejo de ter o pênis tão almejado pode, apesar de tudo finalmente contribuir 

para os motivos que levam uma mulher à análise, e o que ela racionalmente pode 

esperar da análise – capacidade de exercer uma profissão intelectual, por 

exemplo – amiúde pode ser identificado como uma modificação sublimada desse 

desejo reprimido. 

 

A “inveja do pênis”, como empregado anteriormente, seria quando a menina se dá 

por conta da diferença que há entre o seu corpo e do menino, causando assim um 

descontentamento na mesma por achar que é menos favorecida. Com isso culpa sua mãe 

por não ter dado “aquilo” para ela, mas percebe que sua mãe também foi castrada e acaba 

a abandonando(Freud, 1933). 

De acordo com Freud (1933)a descoberta de que é castrada representa um marco 

decisivo no crescimento da menina. Daí partem três linhas de desenvolvimento possíveis: 

uma conduz à inibição sexual ou à neurose, outra, à modificação do caráter no sentido de 

um complexo de masculinidade, a terceira, finalmente, à feminilidade normal Tem-se 
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aprendido uma quantidade considerável, embora não tudo, a respeito das três. A menina 

cresce insatisfeita com seu clitóris, pois percebe sua inferioridade ao menino, abandona a 

atividade fálica e com ela sua sexualidade. É importante ressaltar que Freud deixa claro 

em seus trabalhos que a sexualidade feminina é um enigma, construindo assim uma 

incógnita no que seria um feminino normal. 

Então, carrega em si a inveja do pênis e qualquer ação que a diferencie em sua 

produção pode ser vista e ligada ao seu “desejo” primitivo em ter o pênis, pois a mulher 

sofre pelo fato de tê-lo perdido. Freud (1931) ressalta que quando a menina descobre sua 

própria deficiência, por ver um órgão genital masculino, é apenas com hesitação e 

relutância que aceita esse desagradável conhecimento, aferra-se obstinadamente à 

expectativa de um dia também ter um órgão genital do mesmo tipo, e seu desejo por ele 

sobrevive até muito tempo após sua esperança ter-se expirado. 

 

Considerações finais 

Para finalizar, destacamos que as questões desenvolvidas neste trabalho foram e, 

a nosso ver, ainda são questões que continuam em aberto possibilitando um campo 

profícuo de discussões. Assim, desde o momento em que a psicanálise é construída 

emerge intrinsecamente a ela as problematizações diante do feminino e das mulheres. 

Mesmo tendo conseguido aprofundar as compreensões conceituais as brechas e 

incógnitas se fazem presentes na conjuntura teórica psicanalítica.  

Enfim, consideramos importante destacar que, na visão de Molina (2016) o que 

Freud articula sobre as mulheres passa, sobretudo, pela escuta de seu tempo histórico e 

cultura. Dessa forma, o referido autor ressalta que incluir as dimensões políticas, sociais, 

artísticas é fundamental para se aproximar do tema em questão. Encerramos este texto 

com algumas interrogações emergentes diante do exposto: teria sido justamente o 

silenciamento das mulheres de uma época a condição fundante da teoria psicanalítica? E, 

a teorização psicanalítica foi e tem servido para a legitimação de um poder dominante no 

que se refere as relações desiguais entre homens e mulheres? 

Palavras-chave: Psicanálise; Gênero; Feminino. 
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Gênero, mulher e história: um breve levantamento histórico sobre a 

subjugação feminina  

SANTOS, Daniela da Silva1 

MACHADO, Katiusci Lehnhard2 

 

Introdução 

Desde o início da história da humanidade, encontramos sinais da subjugação 

feminina, os quais transformaram as relações de gênero em dispositivos de poder e 

submissão. Eles se encontram justificados por pressupostos biológicos que apontam a 

mulher como um ser frágil, de menor força física e capacidade racional, em comparação 

ao homem. Assim, por sua própria natureza domesticável tem tendência a ser dominada, 

pois necessita de alguém para protegê-la e orientá-la. Nesta concepção, ela se encontra 

passiva de violência. No tocante a violência de gênero, pode-se enfatizar a existência, nas 

relações, do componente força, a qual objetiva a exploração, dominação, opressão e a 
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coisificação do ser humano. Esta compreensão naturaliza a violência de gênero de forma 

tal que a desloca para todos os tempos históricos como fenômeno que sempre ocorreu e 

que sempre ocorrerá, ainda que em maior ou menor potencialidade (COSTA, 2008).  

Entende-se que um estudo que investigue, a partir do viés histórico, a relação da 

mulher na sociedade e a implicações de gênero neste poderá contribuir com reflexões e a 

fim de entender o papel feminino na sociedade, ao mesmo tempo apontar para políticas 

públicas que garantam seu protagonismo.  

Diante do exposto, objetiva-se utilizar essas informações, para que no futuro, 

poderão propiciar subsídios para estudos posteriores e reflexões sobre o problema, e com 

isso, suscitar discussões para possíveis intervenções visando prevenção e 

conscientização. 

 

Método 

Trata-se de um estudo qualitativo, bibliográfico e não sistemático. O levantamento 

bibliográfico não sistemático dos artigos foi realizado em mês de maio de 2017, em 

periódicos, livros e revistas científicas. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir 

de material já elaborado, constituído, principalmente, de livros e artigos científicos e é 

importante para o levantamento de informações básicas sobre os aspectos direta e 

indiretamente ligados à nossa temática. E por fim a abordagem de cunho qualitativo 

trabalha os dados buscando seu significado, tendo como base a percepção do fenômeno 

dentro do seu contexto. O uso da descrição qualitativa procura captar não só a aparência 

do fenômeno como também suas essências, procurando explicar sua origem, relações e 

mudanças, e tentando intuir as consequências (FERREIRA, 2014). 

Os textos encontrados foram selecionados pela leitura do título e resumo, sendo 

que estes deveriam atender a problemática da pesquisa, ou seja, o objetivo proposto. Foi 

realizada uma leitura exploratória dos estudos, que teve como objetivo entrar em contato 

com os textos em sua totalidade, seguida de uma fase seletiva para a averiguação das 

partes pertinentes. Os trabalhos foram lidos e submetidos à análise de dados 

aproximando-se de autores de referência. 

 

Resultados e discussões  
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A mulher vem sofrendo com a violência de gênero a séculos e isso vem passando 

de geração em geração, com os modelos patriarcais que configuram as famílias, no qual 

o homem exerce sobre a mulher um poder, com um tratamento de coisificação, isto é a 

mulher como um objeto a ser manipulado e que pode ser descartável. Violência de 

gênero trata-se de um conceito que aponta para a dominação do homem e de submissão 

da mulher, que mostra que a violência é fruto de uma naturalização desses atos, desse 

tratamento. A violência contra a mulher foi concebida pelo fato de condicionarem a 

condição feminina como um ser que precisa ser dominado, desconsiderando quaisquer 

de seus sentimentos, seus desejos e suas condições (ACOSTA KOLOGESKI, 2012).     

Diga-se por passagem que as mulheres sempre estiveram subordinadas aos 

homens, através de dados históricos sobre alguns povos é possível identificar esse 

tratamento. Como na Grécia Antiga, a mulher era vista como um ser inferior, 

marginalizada e perigosa. Isso era representado através dos mitos, como de Pandora que 

revelava a mulher como responsável por espalhar todos os males do mundo 

(BOLLOUBE, 2007).  

No Egito, a mulher desempenhava papel de igualdade em relação ao homem e 

tinha mais liberdade que as demais mulheres de outras sociedades de sua época. Essa 

igualdade entre os sexos, no Egito, era um aspecto sócio natural, isto é, não havia relação 

de inferioridade da mulher em relação ao homem, pois a mulher egípcia não sofria 

nenhum tipo de tutela.  O poder do pai era tido como uma proteção e não como 

dominação (NOBLECOURT, 1994). 

 Em Roma, a vida da mulher era bem semelhante a da mulher grega, esta se 

limitava aos cuidados da casa, onde o modelo familiar romano era o patriarcado, com 

valores morais e civis rígidos. Desta forma, a mulher ficou submetida a estes valores, 

mesmo as que tinham melhores condições sócias econômicas (BOLLOUBE, 2007).  

No cenário Brasileiro, na época do Brasil Colonial, as mulheres eram 

fundamentais, pois desempenhavam determinadas funções sociais e viviam sobre rígidas 

regras que lhe eram impostas. Determinações que tinham por fim controlar os males que 

as mulheres espalhavam por todas as partes, para que as catástrofes não fossem ainda 

maiores. O controle social feminino dava-se de duas formas, o discurso ideológico da 

Igreja Católica e o atestado da medicina (FERREIRA E AUGUSTA, 2014).  
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Ao comparar as situações citadas anteriormente aos tempos atuais, percebe-se 

que as formas de subjugação com as mulheres apenas evoluíram. Observou-se que o 

mundo manteve, secularmente, a legitimidade da violência de gênero, tornando esta, 

portanto, institucionalizada, com enfoques estigmatizados da cultura e da religião, 

impondo à mulher, consequentemente, uma vida de subjugação. Em 2006 é promulgada 

a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, com objetivo de assegurar direitos e proteção a essas 

mulheres. Além disso, a lei busca diminuir a violência doméstica, a equidade e igualdade 

entre homens e mulheres (ACOSTA KOLOGESKI, 2012).  

 

Considerações finais  

Destaca-se neste trabalho as formas de subjugação encontradas no decorrer da 

história em diferentes povos, neste sentido, pode-se afirmar que a opressão masculina é 

uma relação que mulheres das diversas culturas têm em comum, muito embora sejam 

variáveis as formas com que são oprimidas. Por outro lado, considerando que os gêneros 

são construídos na diversidade, é importante entender que também há relações de poder 

no interior de cada gênero: de mulheres sobre mulheres, de homens sobre homens.  

No campo das questões de gênero as legislações contribuem para uma nova norma 

jurídica na vida das mulheres, no entanto, é necessário que a mesma possa tencionar as 

relações construídas entre homens e mulheres. A Lei Maria da Penha ainda é 

desconhecida para inúmeras mulheres, as quais desconhecem seus direitos. 

A pretensão desse estudo é uma reflexão sobre a maneira com que as mulheres 

estão sendo tratadas ao longo dos tempos e que a partir dai possamos discutir mais sobre 

a temática. 

Palavras-chave: Mulheres, Gênero, subjugação. 
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A rede de atenção psicossocial e a clínica de rua 
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Introdução 

O presente trabalho visa debater sobre a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 

especificamente propondo problematizar questões referentes ao Consultório na Rua. 

Historicamente, a atenção em saúde mental esteve centrada no modelo 

hospitalocêntrico/manicomial, resultando em práticas excludentes. O processo de 

democratização, construção coletiva de políticas públicas de saúde mental, culminou na 

aprovação da primeira legislação acerca da reforma psiquiátrica: Lei estadual 9.716 de 

1992, criada no Rio Grande do Sul. Nove anos mais tarde, após a mobilização da 

sociedade, foi aprovada a nível nacional a Lei 10.216 de 06 de abril de 2001, conhecida 

como Reforma Psiquiátrica. A referida Lei e demais portarias que foram aprovadas 

depois, determinam a desinstitucionalização e desospitalização das pessoas em 

sofrimento psíquico, substituindo os manicômios por uma rede de serviços comunitários 

em saúde mental (BRASIL, 2004). Assim, institui-se a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS), através de um decreto 7508/11 visando aumentar a atenção psicossocial dos 

sujeitos e na atenção e promoção de saúde (CFP, 2011). Propõem pontos de atenção para 
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pessoas com problemas relacionados à saúde mental, e também para usuário de crack, 

álcool, outras drogas e com sofrimento ou transtorno mental. 

A Rede integra o Sistema Único de Saúde (SUS) e é composta por diversos 

serviços e equipamentos: atenção básica em saúde: unidade básica de saúde, núcleo de 

apoio à saúde da família (NASF), consultório de rua, apoio aos serviços do componente 

atenção residencial de caráter transitório, centros de convivência e cultura; atenção 

psicossocial estratégica: centro de atenção psicossocial (CAPS), nas suas diferentes 

modalidades; atenção de urgência e emergência: SAMU 192, sala de estabilização, UPA 

24 horas e portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro, unidades básicas de 

saúde; atenção residencial de caráter transitório: unidade de acolhimento, serviço de 

atenção em regime residencial; atenção hospitalar: leitos de psiquiatria em hospital geral, 

serviço hospitalar de referência para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental, incluindo aqueles com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas (leitos de saúde mental em hospital geral); estratégia de desinstitucionalização: 

serviços residenciais terapêuticos (STR), programa de volta pra casa; estratégias de 

reabilitação psicossocial: iniciativas de geração de trabalho e renda, empreendimentos 

solidários e cooperativos sociais (BRASIL, 2013). 

Sendo assim, a RAPS trabalha na perspectiva do cuidado em liberdade, de base 

comunitária, no território, de forma a defender formas de tratamento mais humanizadoras 

que protejam seus usuários contra qualquer forma de abuso, exploração, preconceito. 

Com isso, percebe-se a necessidade de retomar o assunto no âmbito acadêmico e social 

para fins de conhecer o funcionamento da Rede e debater as possibilidades no que diz 

respeito ao Consultório de rua, componente da RAPS. 

 

Objetivos 

Problematizar e refletir sobrequestões referente ao Consultório de Rua. 

 

Método 

Para efetivação deste estudo, optou-se por realizar uma revisão bibliográfica 

através de artigos científicos que abordassem a temática. A pesquisa bibliográfica, é 
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desenvolvida com base em materiais já construídos, pesquisa principalmente de livros e 

artigos.  

 

Resultados e discussão 

A portaria n. 122 2, de 25 de janeiro de 2012 é onde são definidos as diretrizes em 

relação a organização e ao funcionamento das Equipes dos Consultórios de Rua. Sendo 

assim, o consultório de rua é um equipamento itinerante da saúde que integra a RAPS e 

segue as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, desenvolvendo ações de 

atenção psicossocial, trabalhando conjuntamente com a Unidade Básica e com os CAPS, 

mas dá prioridade para que a forma do atender seja realizada no próprio território de rua 

(HALLAIS, 2015).  

A invisibilidade relacionada aos moradores e moradoras de rua se dá através do 

próprio Estado que não percebe o indivíduo como sujeito atuante e o esquece, deixando-

os as margens da sociedade, não pensando em políticas que o possam auxiliar a viver com 

maior qualidade de vida. Um dos fatores que aumentam essa percepção sobre a 

invisibilidade é a própria questão de documentações básicas (RG, CPF...), que dificultam 

o acesso à essas pessoas de todas as formas possíveis.  

O grupo caracterizado como população em situação de rua apresenta 

características em comum como: a extrema pobreza, os vínculos familiares que são 

obstruídos, a não existência de uma moradia convencional, utilização dos espaços 

públicos para moradia e/ou as unidades de acolhimento para passar a noite. Em relação 

da tamanha heterogeneidade que se percebe na população de rua, produzida pelo sistema 

capitalista algumas características podem ser mencionadas como a opressão, a 

invisibilidade, a violência física e moral, ganhando mais reforço através de outras 

exclusões como a questões atreladas a classe, raça, idade, orientação sexual e gênero 

(DIAS et al).  

Sabe-se da existência de políticas que promovam a equidade em relação aos 

moradores em situação de rua, que são coordenados pelo Ministério da Saúde, porém, 

estas ofertas parecem ser insuficientes para conseguir suprir todas as necessidade destes 

sujeitos. Esses problemas que se agravam pela falta do cuidado, apresentam-se como: 

tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, hepatites, problemas dermatológicos, 
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sofrimento psíquico grave e moderado. A população de rua tem poucos direitos 

garantidos, quando tornam-se invisíveis socialmente e além disso precisam fazer o 

enfrentamento de vulnerabilidades climáticas, insalubridade nas moradias e no tipo de 

alimentação, enfrentam repressão através das políticas de segurança, e dessa forma a 

saúde dessa população é exposta e afetada por tais questões. 

 Também faz-se necessário destacar as mulheres moradoras de rua, pois percebe 

nesses sujeitos maior vulnerabilidade, moral, física e sexual por estarem inseridas num 

contexto social que e culturalmente machista. As mulheres em situação de rua 

representam um número estatístico menor que os homens, em seus discursos está 

imbricado o tema da violência, sendo um dos principais fatores para o rompimento dos 

laços sociais, contribuindo assim para que essas mulheres fossem para as ruas. Na sua 

grande maioria a violência foi provocada pelos próprios parceiros. O que fica mais 

evidente é do quanto se pensa e relata a violência física e sexual, sendo muitas vezes não 

compreendida ou negligenciada, a violência moral e psicológica, fazendo parecer que 

estas são menos importantes mesmo que também tenham contribuído para chegarem às 

ruas (ROSA & BRÊTAS, 2015). Aponta-se que para outras mulheres o principal fator 

que as levou à situação de rua foram as drogas, pois além de danificar os vínculos 

familiares, acabaram envolvendo suas responsabilidades em relação ao cuidado de si, do 

trabalho, da família e dos filhos, ficando mais expostas às doenças sexualmente 

transmissíveis e a violência e criminalidade, pois o consumo da droga resultava na perda 

de guarda dos filhos, gerando sofrimento psicológico e posteriormente aumentando o 

consumo de drogas novamente, tornando essas mulheres mais vulneráveis socialmente. 

(ROSA & BRETAS, 2015). Da mesma forma que a rua pode salvar as mulheres da 

violência sofridas dentro de suas casas, também produz a violência contra as mulheres, 

pois traz relações de opressões em suas proximidades (SANTOS, 2014). No entanto se a 

própria rua traz as questões de violência conjugal, ela deve ganhar maior visibilidade 

pelos serviços de saúde, não restringindo as políticas e programas apenas para o espaço 

domésticos (SANTOS, 2014).  

 

Conclusão 
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Através do Consultório de Rua a assistência é direcionada para abarcar as mais 

diversas demandas, pensando em saúde não centralizada somente na assistência do 

adoecido, mas acima de tudo promovendo saúde, intervindo em fatores que colocam os 

sujeitos em risco e dessa forma possibilita uma maior qualidade de vida. As ações 

realizadas através do Consultório na Rua tem a pretensão do desenvolvimento dos 

vínculos com os sujeitos, pensando em estratégias que sejam de redução de danos e 

visualizando as vivências de uma forma mais humanizada, gerando prevenção e 

promoção dos cuidados em saúde para além dos âmbitos institucionalizados. Quando se 

pensa nas práticas que serão ofertadas na rua deve-se pensar no acolhimento e no respeito 

e na autonomia, livre de julgamentos morais, e fazendo que os indivíduos compreendam 

a importância da participação de cada um no cuidado (HALLAIS, 2015). 

Acredita-se necessário pensar sobre novas formas de fazer o cuidado e o quanto é 

necessário discutir tais demandas durante a formação, para uma melhor qualificação do 

trabalho e uma visão mais humanizada sobre o sujeito. Sabe-se que a presente pesquisa 

não responde a toda a demanda que é necessária para discorrer sobre a Rede de Atenção 

Psicossocial, e também sobre todas as subjetividades que são necessárias para pensar na 

saúde da população de rua. Por isso tem-se a necessidade de ampliar a pesquisa 

posteriormente. 

Palavras-chaves: RAPS; clínica de rua; psicologia. 
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A Psicologia Positiva no Contexto Organizacional  

 

FASSBINDER, Hans Luiz1 

SILVEIRA, Fernanda Raymundo2 

PINTO, Laura Leandro3 

LUNARDI, Daniele Carvalho4 

RODRIGUES, Jairo Manzoni5 

WINTER, Lilian Estér6 

 

Resumo 

Este estudo trata sobre Psicologia Organizacional e Psicologia Positiva, no qual são definidos 

alguns conceitos, importâncias e a integrações entre as duas áreas do conhecimento. A construção 

deste trabalho se dá a partir de pesquisa em livros, na base de dados LILACS e na plataforma de 

revistas científicas SciELO. Embora o estudo e intervenção da Psicologia Positiva no contexto 
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organizacional, ainda é incipiente, apresenta resultados e indicadores promissores, revelando que 

o interesse pelo funcionamento humano deve dar atenção aos contextos em que as pessoas façam 

o seu melhor potencializando suas capacidades. Desta forma, fomentar uma cultura positiva nas 

organizações é o caminho no qual o reconhecimento e o desenvolvimento das potencialidades dos 

sujeitos possa se tornar valor dentro da organização, gerando bem-estar, florescimento e 

resultados positivos para a empresa. 

Palavras-chave: psicologia positiva; psicologia organizacional; florescimento. 

 

Introdução 

O termo Psicologia Organizacional e do Trabalho, difundido a partir dos anos 90, visa contemplar 

a diversidade dos estudos que englobam os fenômenos humanos nas organizações de trabalho, de 

modo a propor a existência de dois grandes eixos: as organizações, enquanto ferramenta social 

formadora de coletivos humanos e o trabalho, enquanto atividade básica do ser humano 

reprodutora de sua própria existência e da sociedade (BASTOS, 2003). Neste sentido, os 

fenômenos organizacionais são considerados processos psicossociais que estruturam a vida dos 

indivíduos e o funcionamento das sociedades. De modo semelhante, o trabalho é concebido 

enquanto elemento transformador não apenas da matéria, mas também da vida psíquica, social, 

cultural, política e econômica dos sujeitos (BASTOS, 2003). 

Nesse contexto, novas formas de olhar sobre a Psicologia Organizacional e do Trabalho são 

necessárias, no qual o florescimento no trabalho representa um aspecto que tem recebido cada 

vez mais atenção no âmbito dos comportamentos positivos no trabalho. O interesse no 

florescimento, associado não só à carreira, mas também ao trabalho e à vida, é consistente com o 

crescente corpo de pesquisas acerca do comportamento organizacional positivo (SELIGMAN, 

2006). Desta forma, o objetivo desde trabalho é investigar sobre as contribuições e a importância 

da Psicologia Positiva no âmbito da Psicologia Organizacional e do Trabalho, bem como, no 

florescimento organizacional advindas de um comportamento organizacional positivo (COP). 

 

Método 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica sobre as contribuições da 

Psicologia Positiva no contexto Organizacional. Visando assegurar ampla abrangência da 

pesquisa, foram consultados livros e as bases de dados LILACS e SciELO. Foram 

excluídos trabalhos como artigos não indexados, teses, dissertações e resenhas. Essa 
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exclusão deveu-se pelo fato de que tais publicações não foram submetidas a um processo 

de avaliação criterioso, que garante a qualidade do conhecimento produzido neste 

trabalho. Foram excluídos, ainda, trabalhos cuja temática mostrou-se distante do tema da 

Psicologia Positiva e a Psicologia Organizacional.  

 

Resultados e discussão 

A ciência da psicologia estuda o comportamento humano e emergiu alicerçada em três objetivos 

fundamentais: reparar os problemas das pessoas, prevenir a ocorrência de problemas e reforçar as 

forças e os aspectos positivos das pessoas (LUTHANS, 2002). Entretanto, o que pode-se perceber 

é que, algumas áreas de estudo e de aplicação da psicologia, no decorrer dos avanços e 

consolidação da profissão foram dando maior foco e ênfase nos déficits humanos, 

psicopatologias, nas fraquezas e nos aspectos negativos.  

A Psicologia Positiva emerge como uma área de estudo científica própria, vibrante e 

multifacetada, que vai para além de uma abordagem centrada nos problemas e nas patologias, 

para se endereçar teórica e empiricamente à construção da melhoria da qualidade da vida e bem-

estar, no âmbito subjetivo, individual e grupal (SELIGMAN, 2006). Segundo Seligman (2004), a 

Psicologia Positiva se sustenta sobre três pilares principais: o estudo da emoção positiva; o estudo 

dos traços ou qualidades positivas, principalmente forças e virtudes, incluindo habilidades como 

inteligência e capacidade atlética; e, por fim, o estudo das chamadas instituições positivas, como 

a democracia, a família e a liberdade – que dão suporte às virtudes que, por sua vez, oferecem 

apoio às emoções positivas. Com isso, a Psicologia Positiva pretende se debruçar sobre as 

experiências positivas que englobam emoções positivas, felicidade, esperança e alegria; 

características positivas individuais que contemplem o caráter, forças e virtudes e instituições 

positivas, as quais podem ser organizações baseadas no sucesso e potencial humano, sejam locais 

de trabalho, escolas, famílias, hospitais, comunidades ou sociedades. 

Cabe ressaltar que Seligman ao seguir seus estudos na Psicologia Positiva desenvolve o construto 

do bem-estar que além de considerar as emoções positivas, uma vida engajada e com sentido, 

inclui como elementos importantes os relacionamentos positivos e a auto realização 

(SELIGMAN, 2011). Dessa forma, a Psicologia Positiva busca focar em aspectos antes pouco 

lembrados e estudados no campo da psicologia, privilegiando o estudo das qualidades e potência 

humanas, da excelência ou da autenticidade. Sendo assim, a Psicologia Positiva, enquanto área 

do saber psicológico, não promove uma novidade, não cria uma nova realidade, mas propõe um 

exercício teórico e metodológico no sentido de mudar a visão que se lança aos fenômenos 
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investigados pela Psicologia, em uma proposta que evidencia os aspectos positivos e salutares do 

desenvolvimento, nos contornos de uma compreensão que prioriza a prevenção (SELIGMAN, 

2004). 

Da aplicação da Psicologia Positiva ao contexto organizacional emerge o Comportamento 

Organizacional Positivo (COP), iniciado por Fred Luthans (2002), que se debruça sob o estudo 

das capacidades psicológicas que têm influência no desempenho organizacional. Fred Luthans 

(2002), define o Comportamento Organizacional Positivo como o estudo e aplicação das 

capacidades e forças psicológicas positivamente orientadas, que podem ser medidas, 

desenvolvidas e eficazmente geridas para incrementar o desempenho no trabalho. Assim definido, 

o Comportamento Organizacional Positivo procura incorporar, além de uma tônica de 

investigação, um componente mais interventivo, direcionando o foco para o desenvolvimento das 

pessoas e para a gestão do desempenho nas organizações. 

Na perspectiva do Comportamento Organizacional Positivo, surge o construto florescimento, 

referindo-se a uma situação de prosperidade e de desenvolvimento e a um estado progressivo de 

satisfação e bem-estar no contexto do trabalho, podendo aplicar-se à situação de desenvolvimento 

profissional no contexto da organização. Na Botânica, que remete a origem do termo, seu 

significado está associado à concepção de desabrochar, aflorar, brotar, desenvolver e florescer, 

pois se refere ao aparecimento de flores em uma planta ou à época em que elas brotam 

(MENDONÇA et.al, 2014).O termo florescimento refere-se a sujeitos que estão em 

desenvolvimento de potencialidades e que poderia proporcionar realização, propósito, emoções 

positivas e engajamento em toda e qualquer atividade que estivessem desempenhando 

(SELIGMAN, 2011). 

Ainda em relação ao florescimento, Seligman, (2011) afirma que existem três características 

essenciais do bem-estar que se ligam aos elementos que constituem o florescimento e também 

algumas características adicionais. As características essenciais são: engajamento, interesse: 

voltado a satisfação em aprender coisas novas e realizar atividades desafiadoras; emoção positiva: 

envolve o quanto você se considera feliz; sentido, propósito: sentir-se útil e valioso por realizar 

algo em sua vida. Quanto as características adicionais, Seligman (2011) define: autoestima, 

otimismo, resiliência, vitalidade, autodeterminação e relacionamentos positivos. Para estar em 

florescimento, o individuo deverá ter as três características essenciais e, no mínimo, três 

características adicionais presentes em sua vida. 

Neste sentido, Luthans (2002) enfatiza ainda que, com o COP pretende se afirmar enquanto área 

de estudo e de melhoria das capacidades psicológicas e enquanto alvo de medida e de 
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desenvolvimento, apresentando um impacto significativo no desempenho. O autor segue 

afirmando que existem capacidades psicológicas, as quais definem um estado de desenvolvimento 

psicológico positivo em que a pessoa desenvolve certas capacidades. As capacidades são: 1) 

apresentar uma elevada confiança para despender o esforço necessário para ser bem-sucedida em 

tarefas desafiantes, 2) fazer atribuições positivas acerca dos acontecimentos que vão suceder no 

presente e no futuro, 3) manifestar perseverança em relação aos objetivos definidos, e, quando 

necessário, mostrar-se capaz de redirecionar os meios para atingir os fins e 4) revelar capacidade 

para recuperar de adversidades. Deste modo, o capital psicológico compreende quatro 

capacidades psicológicas distintas: auto eficácia, otimismo, esperança e resiliência que podem ser 

desenvolvidas e potencializadas no ambiente organizacional favorecendo o desenvolvimento 

organizacional e os resultados, valorizando as pessoas e suas potências.  

 

Considerações finais 

 

As intervenções positivas têm, de acordo com Seligman (2006), um futuro promissor dentro do 

contexto organizacional, visto que, embora o estudo e intervenção da Psicologia Positiva dentro 

do contexto organizacional, ainda que incipiente, apresenta resultados e indicadores promissores, 

revelando que o interesse pelo funcionamento humano deve dar atenção aos contextos que 

permitam que as pessoas façam o seu melhor potencializando suas capacidades. Desta forma, as 

organizações são um campo fértil para o florescimento humano, pois um trabalho com sentido e 

propósito podem ser espaços no qual o bem-estar na vida pode e deve estar presente intensificando 

possibilidades de desabrochar dos sujeitos a partir de ambientes saudáveis e produtivos. 

Nesse sentido, torna-se importante que os gestores conscientizem-se e auxiliem no florescimento 

de suas equipes e da organização, ocasionando importantes resultados positivos para o 

empreendimento.  Ao desenvolver o conceito de felicidade para as organizações, os desafios 

impostos aos gestores de entidades públicas, privadas e não governamentais de contribuir para a 

construção de políticas e práticas organizacionais que tragam bem-estar e felicidade têm sido 

complexos. A felicidade advém de meios que proporcionam bem-estar físico e psicossocial, de 

modo que as pessoas se sintam em paz, voltem-se aos outros, encontrem propósitos significativos 

e contribuam para a melhoria das condições de vida no ambiente de trabalho. Desta forma, 

fomentar uma cultura positiva nas organizações é o caminho no qual o reconhecimento e a 

valorização das potencialidades dos sujeitos possa se tornar valor dentro da organização, gerando 

bem-estar, florescimento e resultados para a empresa.  
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Resumo 

Este estudo objetivou verificar o número de ocorrências policiais registradas na Delegacia de 

Policia de Proteção ao Idoso do município de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Além disso, buscou 

averiguar se o número de ocorrências registradas no ano de 2015 foi superior ou inferior ao 

número de ocorrências registradas no ano de 2014. Realizou-se um estudo documental e 

retrospectivo com base nos boletins de ocorrência da Delegacia de Proteção ao Idoso de Santa 

Maria onde verificou-se um aumento significativo no número de registro de ocorrências policias. 

Palavras-chave: Violência; Idoso; Santa Maria; Psicologia Jurídica. 

 

Introdução 

Estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2010, apontam 

que 13,77% da população da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é idosa, ou seja, 

pessoas com 60 anos ou mais. Percebe-se que há um crescimento do número de pessoas idosas 

na população, o qual pode ser identificado através do aumento da esperança de vida ao nascer no 

Brasil que, durante a década de 1950 era de 50 anos, passando para 73 em 2000 (ALVES, 2014). 

Estima-se que em 2030, o número de idosos chegará a 41,6 milhões de pessoas, representando 

18,7% da população brasileira (ALVES, 2014). Dentro deste contexto, sabe-se que o 

envelhecimento é um processo biopsicossocial experimentado por todos os seres humanos, no 

qual ocorrem modificações estruturais e alterações hormonais, que resultam num organismo 

fragilizado (SANTIN; BOROWSKI, 2008).  

A convivência dos idosos com indivíduos mais jovens e a dependência obrigatória podem gerar 

conflitos, a ponto de a relação entre ambos ficar insustentável, sem abertura para o diálogo e a 

argumentação franca. Isto ocorreria no âmbito familiar, institucional e no convívio social. Nestas 

situações é comum acontecer o fenômeno da violência contra o idoso (MINAYO, 2005). 

Em 2002, a Organização Mundial da Saúde (OMS) iniciou estudo em dez países, incluindo o 

Brasil, para investigar como vivem os idosos. Nesse mesmo ano, a OMS publicou uma declaração 

para prevenção de maus tratos e abusos contra idosos. O Documento aponta que os maus-tratos 

na terceira idade podem ser definidos como o ato único ou repetido, ou ainda, ausência de ação 

apropriada que cause dano, sofrimento ou angústia e que ocorram dentro de um relacionamento 

de confiança. Ainda no mesmo documento, fica apontada a necessidade da participação de 
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múltiplos setores da sociedade em campanhas de prevenção, paralelamente ao desenvolvimento 

e treinamento dos profissionais de atenção primária da saúde; a educação e informação através de 

setores formais, como por exemplo, escolas e universidades, mas também pelos meios de 

comunicação; e, principalmente, a necessidade da conscientização de que violência contra o idoso 

é um fato mundial que acomete tanto os países em desenvolvimento quanto os países 

desenvolvidos e, portanto, deveria ser passível de uma investigação de prevalência mundial.  

Entre as formas de violência contra os idosos encontra-se: abuso físico, abuso psicológico, abuso 

sexual, abandono, abuso financeiro, negligência e autonegligência (MINAYO, 2005). Além disso, 

a violência pode ocorrer no domicílio ou em contextos públicos. 

Tendo em vista que, no Rio Grande do Sul, existem apenas duas Delegacias de Polícia 

especializadas em proteção ao idoso, é relevante salientar a importância de conhecer e 

compreender a realidade e papel destas instituições de segurança, bem como verificar se há 

aumento ou redução nos casos de violências contra a pessoa idosa e quais são os tipos de 

violências que os atingem na cidade de Santa Maria. A relevância social e acadêmica desta 

pesquisa reside no fato desta disponibilizar dados para compreensão da violência e maus tratos 

na velhice e, principalmente, para o planejamento de estratégias para o enfrentamento do 

problema. 

 

Método 

Com o objetivo de investigar melhor sobre tal contexto e buscar alternativas para auxiliar o 

combate à violência contra a pessoa idosa, realizou-se um estudo documental e retroativo com 

base nos boletins de ocorrência da Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso (DPPI) do Município 

de Santa Maria/RS, concluídos nos anos de 2014 e 2015. Este estudo foi realizado por acadêmicos 

do Curso de Graduação em Psicologia, da Faculdade Integrada de Santa Maria (FISMA), durante 

a disciplina de Estágio Básico I. Tais informações foram sistematizadas por integrantes do Núcleo 

de Ensino, Pesquisa e Extensão em Psicologia Jurídica (NEPE-PJ), da referida Faculdade, em 

comum acordo com a Delegada de Polícia, que consentiu a coleta e divulgação dos dados para a 

comunidade acadêmica. Foram estudados boletins de ocorrência através de um formulário padrão 

que possibilita realizar uma investigação quantitativa e qualitativa, sendo que a primeira atua em 

níveis de realidade e tem como objetivo trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis; 

e a segunda trabalha com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões. Assim, 

metodologicamente, apresenta-se um relato de experiências, acerca de um estudo documental, 

com tratamento estatístico dos dados e análise quantitativa e qualitativa dos mesmos. Dentre os 
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dados pesquisados, expomos neste trabalho o aumento do número de registros de violência contra 

a pessoa idosa. 

 

Resultados e discussão 

No que se refere às pesquisas com a temática da violência contra idosos, verifica-se que, na 

realidade brasileira, apenas a partir da década 1990 foram inseridas e iniciadas investigações 

científicas (ALVEZ, 2014). É notório que necessita-se de volume de pesquisas e dados fidedignos 

que possam fornecer embasamento a formulação de políticas de prevenção e fiscalização de casos 

que envolvam o abuso de qualquer natureza que possua como vítima uma pessoa idosa. 

Os resultados deste estudo demonstram um aumento significativo de violência contra a pessoa 

idosa na cidade de Santa Maria. Em 2014 foram registrados 469 ocorrências policiais, já em 2015 

foram feitos 604 registros, ou seja, um aumento de 22,35% de ocorrências registradas por 

violência contra a pessoa idosa.  

Em 2014, 62,26% das vítimas eram do sexo feminino e 37,74% das vítimas pertencem ao sexo 

masculino. No ano de 2015, a discrepância entre os gêneros diminuiu, apontando um índice de 

vítimas do sexo masculino de 40, 56% e as vítimas do sexo feminino foram 59,44%. 

Minayo (2005) atenta para a questão da violência contra as mulheres idosas, e expõe que grande 

número de idosas que sofrem violência, já sofriam violência doméstica antes de envelhecerem. O 

autor chama atenção para a vulnerabilidade da mulher em todas as faixas etárias e sua maior 

suscetibilidade para a violência.  

A Organização Mundial da Saúde (2002) identifica algumas características como fatores 

de risco a população idosa: relações familiares desgastadas, idosos dependentes, 

dificuldades financeiras, isolamento social, fatores culturais e socioeconômicos, 

distribuição de heranças e migração dos jovens (deixando idosos sozinhos). 

Minayo (2005) afirma que os maus-tratos contra os maiores de 60 anos são abrangentes e 

disseminados em nosso país. Portanto, cabe ressaltar que os dados deste estudo foram coletados 

em boletins de ocorrência da Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso de Santa Maria, ou seja, 

abrange exclusivamente casos que foram denunciados. É importante salientar que as vítimas, 

muitas vezes, acabam não denunciando os agressores por medo de serem abandonadas por 

familiares, por falta de informações referentes as políticas de proteção ao idoso e/ou por serem 

dependentes economicamente e/ou fisicamente destes. Desta forma, é cabível cogitar a hipótese 

de que a violência contra idosos seja ainda mais prevalente e, portanto, subnotificada na cidade 

de Santa Maria. 
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Considerações finais 

O aumento da violência contra a pessoa idosa evidencia uma situação nebulosa, onde não há o 

reconhecimento social, político e pessoal do idoso enquanto sujeito cidadão. O indivíduo com 

mais de 60 anos, ainda é associado às representações de doença, fragilidade e dependência. 

Portanto, seus direitos e individualidades acabam sendo sonegadas, e o mesmo passa a ser visto 

como um indivíduo sem capacidade de decisão. 

Os estudos em violência, realizados pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Psicologia 

Jurídica, da Faculdade Integrada de Santa Maria, tem demonstrado que, na atualidade, o maior 

desafio é como auxiliar as vítimas de violência a denunciar sem que sejam abandonadas ou sofram 

represálias. O aumento da violência requer que equipes multidisciplinares sejam capacitadas para 

a identificação de violências com idosos e para realização de intervenções junto às famílias ou 

meio social. Também se faz necessário que políticas públicas incentivem e divulguem o trabalho 

das Delegacias de Proteção, pois um maior nível de conscientização e empoderamento do idoso, 

resulta em maior acesso a informações, bens e serviços e a resolução de problemas. 

Para trabalhar em prol da diminuição dos casos de violência, é fundamental que as próximas 

gerações entendam que o envelhecimento populacional é um fenômeno social que requer a 

atuação positiva do Estado, da sociedade e de suas instituições como forma de efetivar sua 

existência digna, não negá-la. Minayo (2005) aponta que o envelhecimento humano é um dos 

únicos fatores naturais que interligam a todos, então torna-se primordial o respeito à vida e à 

dignidade humana, o que é responsabilidade do poder público, mas também de todos os cidadãos.  
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Resumo 

 

A separação conjugal vem se apresentando de maneira crescente no Brasil. Quando trata-

se de casais com filhos, é importante que haja uma atenção diferenciada, principalmente, 

em caso de crianças. O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica em 
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conversa com observações realizadas no atendimento de crianças e seus familiares, 

através do Projeto de Extensão Dialogando com Familiares e Crianças em grupo, do curso 

de Psicologia da FISMA. Sinais de insegurança e dificuldades de relacionamento, foram 

algumas características observadas nas crianças. Quanto aos familiares, durante os 

atendimentos, foram realizadas ações que propiciassem a comunicação na família. 

Palavras-chave: familiares e crianças; atendimento em grupo; separação conjugal. 

 

Introdução 

O divórcio no Brasil tem crescido de forma assustadora, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Rio Grande do Sul, em 2015, ocorreram 

mais de 9.246 processos de divórcio (IBGE, 2015). É visível a prevalência da dissolução 

do vínculo conjugal na atualidade, o que diversas vezes não envolve apenas o casal como 

também os filhos. O divórcio, segundo o novo Código de Processo Civil (CPC), Lei nº 

13.105/15, é o rompimento do vínculo conjugal reconhecido pela lei. O divórcio rompe 

o vínculo matrimonial, permitindo um novo casamento dos cônjuges divorciados. De 

acordo com o artigo 1.580, do CPC, "decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença 

que houver decretado a separação judicial, ou da decisão concessiva da medida cautelar 

de separação de corpos, qualquer das partes poderá requerer sua conversão em divórcio". 

O divórcio ainda poderá ser requerido por um ou ambos os cônjuges no caso de 

comprovada separação de fato por mais de dois anos. Todavia, após a Emenda 

Constitucional nº 66/2010, é possível a extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio 

sem a necessidade de prévia separação judicial por mais de 1 ano ou de comprovação da 

separação de fato por mais de 2 anos. Já a separação judicial é aquela pela qual se 

formaliza a separação dos cônjuges, extinguindo a obrigatoriedade de coabitação, 

fidelidade e a sociedade matrimonial. Esta dissolução pode ser: consensual, quando 

ambos os cônjuges, casados há mais de dois anos, consentem na separação e o 

manifestado perante o juiz, que homologa o acordo; litigiosa, solicitada somente por um 

dos cônjuges, com grave incriminação ao outro, por comportamento desonroso ou ato que 

pese grave transgressão dos compromissos do casamento, tornando, assim, insuportável 

a vida conjugal (CF, art. 226, § 6.o; Lei n. 6.515/77, art. 3.o ao 6.o e 34; CPC, arts. 1.120 



 ISSN: 2358-0143 
ANAIS DO V PSICOLOGIA SABERES E PRÁTICAS: Questões de Gênero: reflexões e desafios- 

FISMA 2017 
 

 
 

a 1.124). Ele põe termo ao casamento e aos efeitos civis do matrimônio religioso, mas 

não modifica os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. 

 

Objetivo  

O intuito deste estudo é realizar uma breve explanação sobre Divórcio / Separação e as 

implicações na vida dos filhos, conversada com situações presenciadas nos atendimentos 

realizados pelo projeto de extensão Dialogando com Familiares e Crianças em grupo da 

Faculdade Integrada de Santa Maria (FISMA).  

 

Método 

Compartilhar observações destacadas, a partir dos atendimentos efetuados pelo Projeto 

de Extensão Dialogando com Familiares e Crianças em grupo, sobre a separação 

conjugal. O projeto é realizado na Clínica-escola de Psicologia da FISMA, nas quintas-

feiras das 16h às 17h e 15 min. São realizados dois grupos de atendimento simultâneo: 

um com crianças e outro com os familiares dessas. O projeto conta com o trabalho de 

quatro monitores – todos graduandos do curso de Psicologia da FISMA – e duas 

professoras coordenadoras. 

 

Resultados e discussão 

Na atualidade há um elevado índice de divórcios em nossa sociedade, e isso reflete em 

mudanças na vida dos filhos: mudanças psicológicas e ambientais, como, dificuldades na 

aprendizagem e também sofrimento decorrente da ausência/perda de um dos genitores, 

que poderá gerar inúmeros conflitos para essa criança (TOLOI, 2006). Diante disso 

observou a relevância em compartilhar algumas observações realizadas através dos 

atendimentos do Projeto de Extensão Dialogando com familiares e crianças em grupo. O 

projeto consiste no atendimento de familiares e crianças que encontram-se em sofrimento 

psíquico e que buscam a Clínica-escola de Psicologia da FISMA. Os grupos acontecem 

simultaneamente em salas diferentes. 

A separação pode gerar, no filho, sentimento de insegurança em relação aos vínculos 

familiares, influenciado diretamente pelo comportamento parental. Em longo prazo, o 

desenvolvimento infantil exposto a esses fatores pode levar a dificuldades em sua 
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autoestima. O infante poderá também desenvolver ansiedade advinda do divórcio do casal 

e sofrer por mudanças no núcleo familiar, fatores inevitáveis para a mesma 

(GRZYBOWSKI, 2010). Na escola, também poderão ser observadas algumas 

dificuldades, implicando na alfabetização, na concentração e na socialização da criança, 

interferindo diretamente na qualidade de vida da mesma (RAPOSO et al, 2010). Porém, 

desde crianças, já passamos por diversas separações, seja a separação mãe-filho, quando 

a criança percebe o mundo externo, seja a mudança de escola, a qual separa a criança de 

seus colegas, seja a mudança de cidade, da qual ela se separa de amigos, professores, 

família. Outro momento de grande separação é o desmame, quando o bebê se desprende, 

em outro nível, do corpo da mãe. A separação exige uma mudança na maneira de 

funcionamento das famílias, provocando uma nova definição da vida familiar. Algumas 

das características citadas acima foram comumente observadas nas crianças atendidas 

pelo grupo. Foram atendidas, no período de março a dezembro de 2016, sete crianças e 

seus familiares e todos já haviam passado por processos de separação conjugal. Pode-se 

observar nas crianças atendidas, sinais de insegurança frente as adversidades que lhes 

eram impostas, bem como o receio de em quem poderiam confiar e criar vínculos. 

Após o divórcio, ocorre a readaptação da criança à nova configuração familiar, em que 

ela irá internalizar que o divórcio ocorreu de forma conjugal e não parental. Segundo 

Bolsoni (2009), a família pode contribuir de diversas formas para que as crianças não 

sofram com o divórcio, o autor coloca a importância do diálogo e orientação realizada 

por um profissional durante tal processo, com o objetivo de minimizar os efeitos 

negativos da separação. A manutenção do diálogo entre os pais pode ajudar a criança a 

lidar com as dificuldades na transição da estrutura familiar. Se encontrada uma fonte de 

apoio nos pais, o filho pode até mesmo compartilhar seus medos e receios, ajudando a 

suportá-los. Embora o casal tenha se separado, eles continuarão sendo pais da criança. 

Sabe-se que, após o divórcio, é possível ocorrer uma diminuição da qualidade da 

parentalidade com a criança, acontecendo um maior afastamento em relação aos filhos. 

No grupo dos familiares, foram realizadas diversas atividades que propiciaram o diálogo 

entre familiar e criança e, também, entre o familiar participante do grupo e os demais 

componentes da família. 
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Eymann (2009) relata a preocupação referente à falta de simetria da presença do pai e da 

mãe na vida cotidiana dos filhos. “A imagem principal do papel paterno na perspectiva 

tradicional é, como já vimos, a indiferente e a distância; a função do pai é de provedor, 

de oferecer suporte emocional e apoio à sua esposa, com pouco envolvimento direto com 

os filhos/filhas.Um dos grandes problemas que abalam a saúde emocional da criança é a 

ausência de um dos progenitores, sendo em sua maioria o pai, pois a mãe geralmente tem 

a guarda dos filhos, o que leva a outro resultado relatado por Eymann et al (2009), os 

meninos são psicossocialmente mais abalados do que as meninas. Das crianças atendidas, 

a maioria eram meninos, o que corrobora com a afirmação acima. 

 

Considerações finais 

Mudanças podem ocorrer o tempo todo e a adaptação faz parte delas, por isso, a 

importância do psicólogo para mediar esses conflitos entre criança e seus pais. E é nessa 

visão que as intervenções aplicadas ao grupo buscam proporcionar, na tentativa de 

alcançar um equilíbrio entre as famílias, onde as questões dos filhos são trabalhadas com 

uma maior atenção e as questões dos pais em relação a esses filhos são trabalhadas para 

gerar um bem-estar nessas relações, compreendendo que esse período é extremamente 

delicado e torna-se primordial um tempo considerável de reorganização.  

É importante atentar que cada indivíduo tem sua maneira de lidar com a situação do 

divórcio e que tudo depende da forma que ocorrem os fatos. Se a criança presencia 

atitudes de agressividade e vive em um ambiente estressante durante a separação é 

provável que esta tenha este comportamento também (EYMANN, 2009).  

Em decorrência desses fatores, observamos que os papéis diferenciarem-se, ou seja, a 

criança fica mais tempo em responsabilidade da mãe ou do pai, fazendo com que o 

mesmo, ocupe, mutuamente, o papel do outro. Ou, ainda, como ocorrido em nosso grupo, 

a responsabilidade vir a ser de um terceiro, seja tia, vó, ou outra pessoa da rede familiar 

da criança. Vemos, assim, o prejuízo que a criança tem, ficando confusa em relação a 

esses papéis e a sua referência a ser seguida, acarretando em problemas na escola, 

agressividade, regressão, entre outros sintomas. 
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Resumo: A síndrome de dow é compreendida como uma deficiência mental, de origem 

genética. Nesse sentido, nosso trabalho acadêmico visa realizar uma discussão de crianças 

com SD, o qual estão inclusas em Instituições de Ensino. Para isso utilizou como 

metodologia uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo utilizando plataformas de 

pesquisas conhecidas. As informações levantadas visam compreender as peculiaridades 

da SD, assim como, compreender as dificuldades de professores em atender as crianças. 

Todavia, também apresentar soluções para os agentes educacionais no processo educativo 

com crianças com SD nas Escolas.  

Palavras-chave: inclusão; síndrome de down; escola. 

 

Introdução 

A síndrome de Down foi reconhecida clinicamente pela primeira vez por John Langdon 

Down, médico britânico, no ano de 1866. O seu descobrimento foi cuidadosamente 

relatado e descrito, porém de maneira errônea, Down, denominou-a como idiotia 

mongoloide em alusão a traços característicos aos do povo da Mongólia localizado na 

região da Sibéria (MOREIRA, et al., 2000). 

Assim, somente em 1956, pelos estudos do médico Frances Jerome Lejeune, a Síndrome 

de Down foi descoberta sob o ponto de vista genético, através de experiências em 

laboratório. Lejeune percebeu, em seus experimentos, que havia a presença de mais um 

cromossomo, no par cromossômico 21.A partir das descobertas de Jerome Lejeune, 

compreende-se que as pessoas com Síndrome de Down apresentam características comoo 

atraso no desenvolvimento, e traços específicos físicos (MOREIRA, et al., 2000). 

Atualmente, segundo o DSM-5 (2014) a SD é definida como uma deficiência intelectual, 

tendo características em déficits funcionais, intelectuais, adaptativos em qualquer 

contexto social. A partir dessas considerações encontramos, na Constituição Federal de 

                                                           
1 Acadêmico do 5º semestre do curso de Psicologia - FISMA.  
2 Orientadora: Professora Me Tatiane Rodrigues, Docente do curso de graduação em Psicologia – FISMA. 

 



 ISSN: 2358-0143 
ANAIS DO V PSICOLOGIA SABERES E PRÁTICAS: Questões de Gênero: reflexões e desafios- 

FISMA 2017 
 

 
 

1988, amparo legal para que os indivíduos com SD usufruam do direito de estarem 

regularmente matriculados em uma escola. 

Ademais, embora a Constituição Federal de 1988 proporcione informações legais que 

determinam o direito a pessoas com algum tipo de necessidade especial a matricularem-

se em instituições de ensino regular, o tema inclusão ainda é desafiador no contexto da 

educação.Essa questão demanda de discussão entre governo, educadores, funcionários, 

pais e alunos com o intuito de superar obstáculos ainda pendentes (SILVA, 2005). 

O presente trabalho acadêmico tem como objetivo geral realizar uma discussão sobre a 

inclusão de crianças com síndrome de Down, matriculadas em instituições de ensino 

regular. O objetivo específico é perceber as dificuldades, desafios e possibilidades que 

envolvem o acolhimento de crianças com SD no âmbito escolar abrangendo professores, 

pedagogos, funcionários e alunos. 

 

Método 

O presente trabalho foi elaborado através de uma pesquisa bibliográfica, tendo como fonte 

de pesquisa as bases de dados Pepsic, Scielo e Lilacs. Para critério de seleção de artigos 

demarcaram-se as palavras-chave: Síndrome de Down; escola; inclusão. Ao final da 

seleção foram selecionados cinco artigos acadêmicos que nortearam a produção. 

 

Resultados e discussão 

As pessoas com síndrome de Down apresentam algumas adversidades no processo de 

aprendizagem como, dificuldade de aprender, compreender e concluir tarefas. 

Especificamente, as principais deficiências do ponto de vista de ensino envolvem a 

audição, visão, fala (linguagem), leitura, escrita, as habilidades motoras finas e o 

raciocínio lógico matemático (BASSANI, 2012). Diante dessas características peculiares 

da criança com SD, os agentes educacionais necessitam estar habilitados para lidar com 

os desafios da inclusão. 

Desse modo, as atuais circunstâncias escolares colocam o professor, e, o interior da sala 

de aula, como elo fundamental de implantação de uma prática inclusiva, assim como, a 

sua verdadeira efetivação. Os professores são colocados diante de uma nova realidade, 
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diferentemente de sua formação acadêmica em que o tema inclusão é abordado de forma 

limitada (SILVA, 2005) 

Nesse sentido, os desafios da inclusão são enormes para o sistema educacional e a melhor 

forma de ensinar sujeitos com SD é a própria presença desses alunos no interior da sala 

de aula. Constitui-se como um novo campo a ser explorado podendo provocar 

modificações pedagógicas, organizacionais e metodológicas, criando um novo local de 

aprendizagem para todos (SILVA, 2005). 

Em contrapartida, o atual modelo educacional de formação dos profissionais vinculados 

a educação em nosso país necessita de uma modificação na formação acadêmica dos 

educadores. Qualidades como criatividade, proatividade, dinamismo, originalidade, 

multidisciplinaridade, são alguns dos novos atributos que devem nortear os futuros 

professores ao êxito da inclusão escolar (SILVA, 2005). Portanto, há a necessidade de 

estímulo e produção de conhecimento para todos os profissionais que atuam na escola, 

existe também a necessidade constante dos agentes de educação estarem preparados para 

lecionar para crianças em todos os contextos.  

As crianças com necessidades especiais necessitam de um bom acolhimento nesse novo 

contexto que está inserido, sendo que a escola passou a ser um espaço na qual essas 

crianças possuem o direito de estar, além de possibilitar mais oportunidades de interação 

social, não estando somente no isolamento do lar (OLIVEIRA-MENEGOTTO et al, 

2010).Sabendo que a escola se tornou um espaço no qual as crianças com SD possuem o 

direito de presença, faz-se necessário um acolhimento sadio nesse contexto. Pois tal 

cuidado refleti diretamente na interação social dessas crianças. 

Portanto, os professores, quando capacitados para acolherem as crianças com síndrome 

de Down, irão proporcionar uma melhor convivência entre os seus alunos, assim como, 

entre seus pares profissionais. A preparação para ministrar aulas para crianças com ou 

sem necessidades especiais passa pela formação acadêmica de professores do ensino 

regular. A educação inclusiva é um novo instrumento curricular para professores, 

portanto, pretende-se que na graduação seja primordial, também, acompanhar a evolução 

das ciências da educação, assim como, conhecer avanços científicos em educação de uma 

forma geral (BRASIL, 2006). O professor, dessa forma, poderá enriquecer seu arcabouço 
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teórico aumentando seu leque de informações, resultando na inovação do ensino para 

crianças com algum déficit. 

Além da formação acadêmica, procura-se gerar cursos para capacitar futuros professores 

a atender, em sala de aula, indivíduos com deficiência. As deficiências poderiam ser 

estudadas em um contexto próprio, desse modo à formação original do ensino regular 

seria potencializada com o incremento de informações a respeito de uma deficiência 

específica (BRASIL, 2006). Os psicólogos escolares poderiam contribuir sobremaneira 

para encontrar soluções eficazes para enfrentar situações específicas em relação à 

aprendizagem de alunos com deficiência. 

Seguindo esse conceito, os professores que lecionam para alunos com deficiência, 

buscariam aprofundar-se no tema deficiência, e no cronograma de aprendizagem estaria 

previsto as dificuldades mais significativas da deficiência, assim como, outras áreas do 

saber (BRASIL, 2006). Outro ponto seria a implantação de uma interação prática na 

formação dos professores, que consistiria em ensinar como poderiam acontecer 

estratégias para o desenvolvimento de um trabalho cognitivo, execução, planejamento, 

seleção de atividades, avaliação de aproveitamento das tarefas, necessitando 

constantemente ser corrigido, aperfeiçoado e aprimorado (BRASIL, 2006). A prática é 

fundamental no processo de formação dos professores, pois tem como objetivo 

concretizar o aspecto teórico. 

Assim sendo, apresenta-se como outra estratégia importante como recurso de 

entendimento de deficiência, a formação continuada de professores. A atualização, 

aprofundamento, e conhecimento pedagógico são características que devem estar 

presentes e demais agentes educacionais. A partir da exposição de relato de caso, 

específicos, e consequentemente estudo do próprio caso durante a formação, o professor 

encontraria a melhor forma possível, como poderia acontecer à aprendizagem, e melhor 

maneira de atender os alunos levando em consideração a complexidade dos alunos com 

deficiência (BRASIL, 2006). 

Destacamos a necessidade de elaboração de novos processos metodológicos, específicos 

e individualizados para um melhor desenvolvimento cognitivo da criança com SD. A 

percepção, atenção, memória e organização de itinerários mentais, serão mais eficientes 

e assimilados, caso as especificidades de cada criança sejam atendidas. A consequência é 
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o desenvolvimento de potencialidades e atividades cotidianas diárias com um melhor 

desempenho (BASSANI, 2012). 

Para a pessoa com deficiência mental, a acessibilidade não depende de suportes externos 

ao sujeito, mas tem a ver com a saída de uma posição passiva e automatizada diante da 

aprendizagem para o acesso e apropriação ativa do próprio saber. 

Por conseguinte, ressaltamos que a inclusão ainda se apresenta como um processo 

complexo, sendo evidente a necessidade de ajustes imediatos. Portanto, a escola necessita 

de profissionais que estejam capacitados, desde a formação, visto que a criança com 

deficiência necessita de acolhimento no espaço escolar. 

 

Considerações finais 

A discussão sobre os desafios da inclusão de crianças com síndrome de down no contexto 

escolar, nos permitiu uma maior reflexão sobre o cenário da inclusão no ensino regular. 

Além de leis que amparam e esclarecem a obrigatoriedade de crianças com deficiência 

possuírem o direito de inserção no contexto social, salientando nesse artigo as interações 

de pessoas com SD no contexto escolar. A partir de leituras que possibilitaram ter um 

olhar voltado para o professor, percebemos que, evidentemente, este ocupa um lugar de 

destaque no âmbito educacional, ator principal em questões direcionadas ao planejamento 

e adequação de crianças com deficiência em sala de aula.  

Enfatizando, a capacitação desses profissionais, os quais munidos de mais conhecimento, 

através de cursos de formação que discorram da educação inclusiva.Isso corrobora em 

uma melhor preparação para compreender os processos que abarcam a questão das 

deficiências. Nessa direção, os educadores poderiam acolher os indivíduos com 

deficiência em sala de aula, possibilitando estratégias que visassem o bom relacionamento 

destes, bem como o manejo correto, para que, a aprendizagem de crianças com SD se 

tornasse efetivamente estabelecida. 
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Introdução 

Tendo em vista que vivemos em uma sociedade marcada por desigualdades de 

gênero, operar considerando o conceito de gênero faz-se relevante para a essa construção. 

A condição de gênero perpassa as construções e expectativas sociais sustentadas em 

relação aos homens e às mulheres. Essas construções e expectativas são representações 

que pressupõem que as injustiças sejam naturalmente estabelecidas (HEIBORN ET AL, 

2010). 

Nesse sentido, foram criadas duas dimensões: a dimensão biológica, que 

caracteriza-se em “machos” e fêmeas”; e a dimensão social, que baseia-se no ser homem 

e no ser mulher. Esta última está instituída pela cultura e as duas dimensões formam as 

relações sociais estabelecidas entre homens e mulheres. Assim, o sexo é uma 

característica física e anatômica dos corpos, que diferenciam o corpo da mulher e do 

homem. Mas, outras diferenças partem do conjunto de fatores socioculturais atribuídos à 

esses corpos, concretizando o “feminino” e o “masculino”, significando o que é ser 

homem e o que é ser mulher (HEILBORN ET AL, 2010). 
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Nesta perspectiva podemos relacionar as construções de gênero e como elas 

afetam a saúde mental. A definição de saúde mental segundo a Ministério da Saúde é a 

estabilidade emocional da subjetividade (eu), e as vivências e exigências externas, com 

particularidades culturais, juízos, suposições, que atingem o modo como a saúde mental 

é determinada. Por ser um termo que avalia a qualidade de vida emocional ou cognitiva 

do indivíduo, a pessoa busca o equilíbrio da sua história para contemplar sua vida, indo a 

busca de sua identificação. 

Gênero e saúde mental são assuntos a serem explorados no âmbito escolar. Apesar 

de serem temáticas um tanto complexas, existem inúmeras pessoas que entendem gênero 

e saúde mental de forma preconceituosa, inadequada e distorcida. Estas concepções, são 

formas de ver o mundo, heternormativo, homofóbico e manicomial. Sendo assim, se torna 

importante discutirmos estas questões, que permeiam as famílias, a escola e a sociedade 

em geral. Desta forma, a psicologia tem o compromisso de pensar e refletir criticamente 

junto com a escola como está sendo visualizado e se está sendo visualizado nestas 

questões. Um olhar crítico e diferenciado é urgente nas ações práticas dos/as 

psicólogos/as. 

 

Objetivo 

Debater a sobre saúde mental e gênero nas escolas na prática do/a psicólogo/a. 

 

Método 

Tendo como escopo promover a organização de um diálogo teórico que possibilite 

debater sobre saúde mental e gênero nas escolas, este trabalho faz uso do método 

bibliográfico de pesquisa que utilizou seis referências teóricas para a estruturação dos 

resultados e discussão, dentre elas tem-se artigos científicos e obras consideradas 

clássicas nos estudos.  

 

Resultados e discussão 

Segundo Estanislau e Bressan (2014) o conceito de saúde mental modificou-se de 

uma exclusividade biológica, para a interação dos elementos culturais, biológicos, 

genéticos, sociais e psicológicos, sendo a relação de todos esses fatores para ter-se uma 
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saúde mental satisfatória. Há novas alternativas para a saúde mental, são elas a prevenção 

e a promoção. A Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1984, regulamenta o conceito 

de “promoção de saúde”, que se relaciona a importantes princípios sociais de saúde como, 

o meio ambiente, a educação, acessos a serviços essenciais, através de políticas públicas 

bem aplicadas. 

A “prevenção de saúde” é o ato de medidas que antecipa as consequências de uma 

ação, a escola tem o papel fundamental na prevenção e promoção de saúde, pois a mesma 

atuará no desenvolvimento de elementos de proteção e na diminuição de riscos para a 

saúde mental dos alunos. Estanislau e Bressan (2014) ainda complementam que há perdas 

satisfatórias causadas por complicações mentais no contexto escolar. Desta forma, o 

termo saúde mental compreende a capacidade da pessoa em se correlacionar com a 

sociedade de uma forma natural e potencializar suas habilidades cognitivas, é na escola 

que encontram-se a subjetividade (eu) de cada sujeito e a sua relação com outros 

indivíduos dentro da sociedade.   

As preocupações sobre qual é o verdadeiro sexo de cada pessoa é mais atual, 

passando a ser observada na documentação jurídica e médica em torno do século XVIII, 

onde a partir da observação e das diferenças ocorreu a visão sobre a natureza e 

organização da sociedade. No século XIX ao classificar o verdadeiro sexo das pessoas, 

os médicos tinham papel fundamental através de suas experiências devido a identidade 

sexual ser naquela época determinante para a vida das pessoas. Segundo Foucault (1987) 

quem determinava o sexo do individuo era o perito, porque ele tinha a autoridade, o saber, 

independentemente da escolha da pessoa examinada. 

A psicologia escolar está apresentando um novo olhar de saúde mental e gênero 

nas escolas. Judith Buther (1987) traz que gênero não tem o papel de uma construção 

social a partir da diferenciação sexual, sendo assim, a construção de gênero vai além, 

pontuando que o social, cultural, e o psicológico influenciam de forma recíproca na 

identificação. Desta forma, segundo Strey (2016) estudos apontam que dentro de nossa 

cultura, ideais e valores em relações, os homens tem como referência ser o provedor e ser 

viris sexualmente, enquanto mulheres têm sua beleza exterior, renúncia sexual. Sendo 

assim o ideal valorizado em um homem seria a atividade sexual e sua produtividade, 

enquanto as mulheres seriam marcadas por fragilidade e submissão. Corroborando, a 
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partir da inferioridade feminina temos a construção social da superioridade masculina, 

onde ambos se sentem fragilizados e pressionados. Estudiosos de gênero instituíram como 

uma particularidade das ciências humanas que procurava entender os papéis do feminino 

e do masculino que eram agregados e definidos nos diferentes grupos sociais, onde os 

conhecimentos de gênero revelavam que as definições de feminino e masculino era fruto 

da socialização e não significava algo do sexo biológico do indivíduo (STREY, 2016).  

No senso comum, as condutas de homens e mulheres são originadas naturalmente 

e biologicamente, onde o sexo esta relacionado à personalidade: homem mais agressivo 

e mulher com mais suavidade e delicadeza. Porém, essas atividades que são naturalizadas 

passam pelo processo de aprendizagem ou de internalização referente às construções de 

gênero, desde a infância. Nessa caminha, a história torna-se muito importante, pois assim, 

como o gênero, a sexualidade integra a identidade pessoal de cada indivíduo, mas são 

perpassadas por valores culturais e sociais que dependem de cada momento histórico que 

se vive. Esse desenvolvimento está ligado aos movimentos sociais, como o feminista e o 

de deliberação homossexual, pois cada momento define o que seja sexual (HEILBORN 

ET AL, 2010).  

O gênero é social, sendo instituído pelas diversas culturas, indo adiante da palavra sexo. 

No gênero não importa seu sexo biológico, mas sua maneira de expressão, sua auto-

percepção, seu sentir-se socialmente, onde assumindo ou não atribuições de gênero, todos 

os indivíduos assumem ações, comportamentos, em diversos momentos em sua vida, 

modificações temporárias de situações determinadas para o gênero de cada pessoa, assim 

o indivíduo pode realizar o papel mulher ou homem em determinada situação, sem ser do 

sexo masculino ou feminino. Gênero por ser uma categorização social e pessoal do 

indivíduo como mulher ou homem, indica expressões e papéis que é como uma pessoa se 

identifica, podendo ou não aceitar com o sexo que foi instituído desde seu nascimento, a 

identificação e as formas de identificar-se como mulher ou homem é considerado gênero, 

desta maneira gênero é construído (STREY, 2016). 

A partir disso, a escola tem o papel fundamental de educar e reeducar os sujeitos 

para uma melhor compreensão da realidade na qual estão inseridos, impulsionando os 

indivíduos para projetos de participação e sexualidade, pois é nesta fase que estão se 

descobrindo e construindo sua identidade, sendo capaz de acolher todo e qualquer tipo de 
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manifestação sexual e de gênero. Desta forma, fomentando a igualdade no âmbito escolar. 

Os professores como provedores do conhecimento é a pessoa que disponibilizará estes 

recursos, por meio de diálogos, para um acolhimento das diversidades existentes neste 

âmbito (FOUCAULT, 1987). 

 

Considerações finais 

O gênero vai se constituindo desde o início da formação da criança, onde as 

famílias ensinam para seus filhos formas que a sociedade determina certo ou errado. Essas 

informações do sujeito se dão através da constituição de todo um sistema que os rodeia, 

não os permitindo sair desse círculo em que está inserido. Todo o social está produzindo 

de forma simbólica a maneira que o sujeito será identificado com seu gênero e sua 

identidade, isto é, o ser humano está se constituindo a cada instante de sua vida, desta 

forma, no âmbito escolar consideramos de caráter fundamental, espaço para discussões, 

projetos, para todos os tipos de atravessamentos que possam surgir acerca das demandas 

saúde mentais e gênero. Além disso, é importante refletirmos que práticas estamos 

fazendo enquanto futuros profissionais da psicologia e enquanto psicólogos/as, pensando 

as questões de gênero e a saúde mental das pessoas que não se encaixam em determinadas 

normas sociais.  

Palavras-chave: Gênero; escola; saúde mental; implicações. 
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escolhas e os desafios, durante e posterior ao período da graduação. Sendo então, aplicado 

questionários para buscar uma melhor compreensão sobre o que mais afeta os indivíduos 

que fazem-se presentes no meio acadêmico da Faculdade Integrada de Santa Maria - 

FISMA. 

Palavras-chave: escolhas; desafios; expectativas. 

 

Introdução 

Segundo Bohoslavsky (1998, p.56), a escolha da área profissional envolve a definição de 

"com o que trabalhar, está definindo para que fazê-lo, está pensando num sentido para a 

sua vida, está escolhendo um como, delimitando um quando e onde", e isto se deve a uma 

escolha madura que se baseia no eu da pessoa, seus interesses e identificação com o seu 

mundo interior e o mundo exterior. Esta escolha é considerada ajustada quando é 

conhecida e os conflitos da pessoa são bem elaborados. De acordo com Hernandéz (1983), 

durante o seu desenvolvimento, o indivíduo elabora um esquema de ideias sobre sua vida 

na medida em que forma sua concepção de mundo, de si próprio e do futuro. Tais ideias 

estão relacionadas aos valores interiorizados por este indivíduo e de seus conhecimentos 

adquiridos através da educação e de suas experiências de vida.  

As necessidades se devem a vivências psicológicas de agressão, curiosidade e compaixão, 

dentro da escolha e do desempenho profissional. Os traços são os elementos do 

comportamento de uma pessoa, mais no sentido do seu estilo do que de seu conteúdo. O 

autoconceito é a imagem que a pessoa tem de si, sua autoimagem. O desenvolvimento 

profissional de um terapeuta é dependente de seu desenvolvimento pessoal, onde é preciso 

ampliar a consciência de seus processos internos e aprimorar sua sensibilidade na relação 

com o outro (TAMBARA e FREIRE, 1999). Neste sentido Super (1968), entende o 

projeto profissional de querer atuar como psicólogo significa abarcar todas as relações e 

mecanismos envolvidos, como, por exemplo, centrar-se em suas expectativas 

profissionais, percepções de mercado, características pessoais e movimentos de busca 

profissional. É importante que o projeto de vida da pessoa seja por ela bem compreendido, 

no sentido de saber o que quer para si, o significado de sua escolha, em que contexto 

pretende atuar e no que isto implica para sua vida em geral. Afinal, como já colocava 

quando uma pessoa elege uma profissão está elegendo um modo de atualizar o conceito 



 ISSN: 2358-0143 
ANAIS DO V PSICOLOGIA SABERES E PRÁTICAS: Questões de Gênero: reflexões e desafios- 

FISMA 2017 
 

 
 

de si mesma. 

O domínio pessoal é para Almeida e Soares (2004) onde se estabelece o sentido de 

identidade, se desenvolve a autoestima, se tem um maior conhecimento de si próprio e se 

desenvolve uma visão pessoal sobre o mundo. Super e Bohn Jr. (1972) enfatizam como 

base no processo de desenvolvimento da escolha profissional, os interesses, os valores, 

as necessidades, os traços e o autoconceito. Os interesses são os meios e os objetivos que 

se usam para perseguir valores. Os valores seriam os objetivos que o indivíduo busca 

atingir, através do alcance de bem-estar e satisfação. 

 

Objetivo 

 Entender a expectativa profissional dos acadêmicos de Psicologia da Faculdade 

Integrada de Santa Maria, do terceiro semestre noturno, do primeiro semestre do ano de 

dois mil e quinze. Foi analisado o que cada acadêmico visa para o seu futuro profissional. 

Foram analisadas suas expectativas em relação a sua contribuição social e a satisfação 

pessoal após a formação acadêmica. 

 

Método ou procedimentos metodológicos 

 Tratou-se de um estudo exploratório, descritivo de caráter qualitativo e qualitativo. 

Foram participantes alunos voluntários do curso de psicologia, do terceiro semestre 

noturno da Faculdade Integrada de Santa Maria, do primeiro semestre do ano de dois mil 

e quinze. Foi utilizado um questionário semi-estruturado, realizada a coleta dos dados no 

período de aula dos estudantes, onde foi entregue um questionário para ser preenchido 

voluntariamente pelos acadêmicos. Preservou-se os nomes dos participantes.  

Buscou-se selecionar questões que não viessem a ferir a ética. Distribuído aos 

participantes do projeto um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), um 

Termo de Confidencialidade. A análise dos dados será dívida em dois momentos: 

primeiro, uma análise dos Dados em Forma Qualitativa: foi realizado um levantamento 

qualitativo sobre as questões apresentadas aos acadêmicos por meio de questionário, para 

a compreensão das expectativas do mesmo em relação a sua futura profissão. E segundo, 

uma análise dos Dados em Forma Quantitativa: os resultados foram analisados 

quantitativamente através dos dados relacionados ao questionário aplicado nos 
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acadêmicos do terceiro semestre noturno do curso de Psicologia da Faculdade Integrada 

de Santa Maria – FISMA. 

 

Resultados e discussão 

Baseados e descritos de acordo com dados relativos aos interesses gerais dos acadêmicos.  

Resultados qualitativos: Tabela 1 – Motivos para escolha do curso 

                   O que levou você a cursar Psicologia  

 

Conhecer 

o ser 

humano 

 

 

Curiosidade 

 

Ajuda ao 

próximo 

 

Futuro 

Profissional 

 

Sonho 

Antigo 

 

Conhecer a 

si mesmo 

 

Conhecimento 

em outras 

áreas 

Jordan apud Teixeira (2002, p.22) define o comportamento exploratório vocacional como 

toda a atividade física ou mental efetuada com o propósito de retirar informações sobre o 

ambiente ou sobre si mesmo, que poderão contribuir em “escolha, preparo, entrada, 

ajustamento ou progresso em uma ocupação”. Segundo Jordan, estes comportamentos 

ocorrem por toda a vida e principalmente mediante a entrada num novo estágio de vida, 

como é o caso dos acadêmicos frente ao mercado de trabalho, pois estes comportamentos 

nada mais são do que condutas para resolução de problemas através de tentativas, 

experimentação e pesquisas, buscando orientar suas ações futuras diante do mercado de 

trabalho. 

Quando questionados inicialmente sobre o que levou o interesse em cursar psicologia, 

grande parte respondeu que foi pelo interesse de conhecer o ser humano, a mente humana, 

ligado à necessidade do próprio conhecimento, de entender quem é este ser pensante e a 

procura em ajudar o próximo necessitado. Outros destacaram que possuíam um sonho 

antigo pelo curso e que após conhecê-lo estes tiveram a certeza de estarem no lugar 

correto, poucos declararam possuir certa curiosidade em relação à área, bem como 

buscam um futuro profissional, e a identificação com profissionais psicólogos quando os 

mesmos passaram por psicoterapia teve certo peso nessa escolha. 

Tabela 2 – Expectativas frente a sua escolha 

Quais eram as suas expectativas em relação ao Curso de Psicologia 
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Compreensão 

do ser 

Humano 

 

Medo 

 

Desafio 

Pessoal 

 

Conhecimento 

Profissional 

 

Conhecer 

as teorias 

 

Boas 

Expectativas 

Ingressar no curso de Psicologia é, para grande parte dos alunos e alunas, e conforme seus 

próprios relatos, uma experiência geradora tanto de curiosidade como de receio, tanto de 

contentamento como de ansiedade, tanto de certeza de haver feito “a escolha certa” como 

de desconfiança de não a ter feito “corretamente”. Trata-se, fundamentalmente, do pensar 

e sentir ambiguidade diante do novo, experiência esta que parece se intensificar 

particularmente pela natureza da própria Psicologia, enquanto campo de conhecimento 

diverso sobre um objeto plural.  Simão (2007 apud Barreto. D.M; Lazaroto. T.C; Bareto. 

J.B.M. p.103) 

Sbardelini (1997 apud Teixeira. M.A.P.; Gomes. W.B, 2004, p.49) diz que a decepção 

com os cursos, por sua vez, evidencia-se, em geral, logo no início das atividades 

acadêmicas, resultando em desistências ou trocas de cursos ainda no primeiro ano da 

universidade. 
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Tabela 3 – Satisfação pessoal após formação 

Como profissional na área de psicologia, como você imagina que será sua satisfação 

pessoal após a conclusão do curso. 

 

Gratificante 

 

Boa 

 

Ótima 

 

Satisfatória 

 

Realizada 

Incompleta, 

Apenas 

Primeiro passo. 

Teixeira e Gomes (2004, p.48) diz que em vários momentos da trajetória universitária os 

jovens reavaliam suas expectativas, reestabelecem objetivos e - alguns sim, outros não 

planejam a sua transição.Quando questionados a respeito de como imaginam que será sua 

satisfação pessoal após a conclusão do curso, grande parte dos participantes respondeu 

que estarão realizados pessoalmente no final desta jornada, bem como já em quantidade 

menor, acreditam que se sentirão satisfeitos com o término da graduação.  

Não distante dessa satisfação, dois participantes relataram que a conclusão do curso de 

psicologia não se dará por completa, ao ponto que os mesmos não observam esse passo 

como sendo final em seus objetivos, encarando essa etapa como a primeira na busca 

incessante do conhecimento.Teixeira e Gomes (2004, p.49) o que está implicado nessa 

transição, contudo, não é apenas a formação profissional ou a colocação no mercado de 

trabalho. Trata-se, para muitos, de um movimento mais amplo de independência do meio 

familiar e de estabelecimento na vida adulta, movimento este que para a maioria dos 

estudantes iniciou-se na adolescência e tiveram na escolha profissional e na experiência 

universitária momentos significativos. 

Resultados quantitativos: Tabela 4 – Como a psicoterapia influenciou ou não em sua 

escolha 

Você já passou ou passa por um processo de psicoterapia. Caso sim, a psicoterapia 

influenciou na escolha do curso. 

Sim Não 

7 10 

A questão da psicoterapia, esse contato com um profissional psicólogo, apresentou certa 

interferência na escolha pela graduação de psicologia, pois dos sete que passaram por 

psicoterapia, dois participantes informaram que a psicoterapia não influenciou na escolha 

do curso mesmo depois de ter passado pela mesma; três declararam que iniciaram a 

psicoterapia após o início do curso; um informou que passou por psicoterapia quando 
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criança e, um participante declarou que foi de vital importância à psicoterapia para a 

escolha do curso. Dessa forma, frente a dez participantes que informaram que passaram 

pelo processo de psicoterapia, observa-se que essa forma de tratamento não foi fator 

decisivo para a escolha do curso.  

Tabela 5 –Realização de cursos após sua formação  

 

Pretende realizar algum curso 

Extensão Especialização Mestrado Doutorado 

5 13 10 7 

Em relação à pergunta quanto as suas pretensões acadêmicas após a conclusão da 

graduação em psicologia, houve resultados satisfatórios no que tange ao segmento dos 

estudos, pois com exceção de um participante, que declarou não ter nenhum interesse em 

nenhum outro curso, o restante mostrou-se interessado em realizar extensões, 

especializações, mestrados e doutorados. 

Entre os sujeitos que continuarão sua carreira acadêmica, questionou se quais cursos 

desejam fazer, treze dos participantes relataram que desejam realizar uma especialização, 

cinco almejam realizar cursos de extensão, dez informaram que desejam cursar um 

mestrado e sete doutorado. Percebemos a grande necessidade que os alunos apresentaram 

em continuar vinculados a uma instituição de ensino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando as respostas apresentadas pelos alunos, de modo geral, conclui-se que os 

mesmos estão num processo crescente de profissionalização no qual buscam encontrar-

se como futuros profissionais nas áreas de atuação escolhida. Pesquisar o modo como 

esses estudantes percebem-se e movimentam-se frente a sua graduação e ao ingresso no 

mercado de trabalho, é importante para conhecermos o psicólogo da atualidade e suas 

expectativas quanto ao desenvolvimento de sua carreira, assim como saber suas 

expectativas em relação ao seu futuro profissional.  

Esta pesquisa buscou fundamentar e explicar a ação de tornar-se Psicólogo, buscando um 

entendimento deste processo que ainda é pouco discutido, mas que produz grandes 

discussões.Dessa forma, a pesquisa realizada com os acadêmicos do terceiro semestre 

noturno, do primeiro semestre do ano de dois mil e quinze da Faculdade Integrada de 
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Santa Maria – FISMA, correspondeu satisfatoriamente as nossas expectativas. Apesar de 

não existir um exacerbado acervo de bibliografias disponíveis para consulta, o pouco o 

qual pesquisamos retratam semelhantemente os resultados expostos nesta pesquisa. 
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