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A ALGOZ VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA:
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RESUMO

Este estudo versa sobre um assunto de extrema relevância que
é um tipo de violência contra mulher: a violência obstétrica.
Mediante esta necessidade de falar sobre, surgiu o interesse pela
busca a respeito desta temática, tendo esta pesquisa como objetivo:
conhecer realmente o que pode ser considerado violência obstétrica
para não usar de maneira indiscriminada, principalmente se
associado a procedimentos técnicos indispensáveis para resolução
urgente de situações críticas à vida da mãe-bebê relacionados ao
momento do parto; avaliar como a psicologia pode contribuir no
assunto estudado.

Palavras chave: Psicologia. Violência contra mulher. Violência
Obstétrica.
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ABSTRACT

This study deals with a subject of extreme relevance, which is a
type of violence against women: obstetric violence.Through this need
to talk about, there was interest in the search for this theme, with
this research as objective: to really know what can be considered
obstetric violence not to use indiscriminately, especially if associated
with technical procedures indispensable for urgent resolution of
situations critical to the mother-infant life related to the moment
of delivery; to evaluate how psychology can contribute to the subject
studied.

Keywords: Psychology. Violence against women. Obstetric
Violence.

1. INTRODUÇÃO

Não se pode olvidar que dentro da medicina um dos assuntos de
maior relevância e discussão tem sido a violência obstétrica, violência
essa algoz que gera debates intensos sobre sua caracterização. Este
termo nos impacta e não é sem razão. Embora a violência obstétrica
seja um assunto pouco comentado e conhecido pelas mulheres,
acredita-se que várias delas já foram vítimas desse tipo de agressão.
Essas agressões envolvem xingamentos durante o parto, maus tratos,
intervenções médicas inapropriadas, cesárias desnecessárias ou
recusa de atendimento do momento em que a mulher mais precisa.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014) um alto
índice de pesquisas sobre as experiências que as mulheres passaram
durante a gestação e particularmente durante o parto foram
realizadas nos últimos tempos e expressaram um quadro discrepante
e um tanto quanto assustador. Universalmente, várias mulheres são
vítimas de abusos, agressões, desrespeito e negligência no momento
de assistência ao parto no âmbito hospitalar, o que significa que
existe, muitas vezes, um descumprimento da ligação que deveria
acontecer entre a gestante e sua equipe de assistência de saúde,
sendo assim, um poderoso desestímulo para que as grávidas busquem
serviços de amparo obstétrico. Além destes tratamentos violarem
os direitos das mulheres ao cuidado respeitoso, ameaça o direito à
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vida, à saúde, à integridade física e psicológica, e isso faz-nos refletir
e nos convoca a uma maior ação, diálogo, pesquisa e mobilização
sobre este importante tema de saúde pública e direitos humanos.

Durante o parto a gestante está em um período mais delicado
e vulnerável e tais práticas podem gerar consequências tanto para a
mãe quanto para o bebê. Nesse sentido, pesquisas como esta,
possibilitam  dar “voz” e visibilidade a uma forma de violência por
vezes considerada invisível e, somando a produção de conhecimento
científico a fim de fornecer subsídios para o debate na área e sobre
a humanização do parto, além de contribuir na construção de saberes
e conhecimentos para a Psicologia, à medida que esta possa, entre
algumas das viabilidades, intervir junto a mulheres que foram vítimas
de violência obstétrica, levando em consideração todo o conjunto
de fenômenos psíquicos que estejam envolvidos no processo
gestacional, parto e puerpério.

2. DESENVOLVIMENTO

Desde os primórdios da humanidade, ouvimos falar de violência
e suas diversas formas de manifestações em diferentes contextos. A
violência pode ser analisada como uma problemática universal,
assustadora, difícil e complexa, que envolve questões multifatoriais,
podendo estar relacionada a aspectos sociais, culturais, políticos
ou/e econômicos.

Segundo Ferreira (2009, p. 2120) a violência pode ser
compreendida como “todo ato violento praticado pelo uso ou abuso
da força ou do poder, tirania ou opressão, agindo sobre uma pessoa
ou grupo”. Neste sentido, “tocar” neste assunto torna-se de extrema
importância, pois essa questão engloba, na sua totalidade, gravidade,
magnitude, vulnerabilidade, vários prejuízos à saúde dos sujeitos
nela envolvidos, seja quem pratica a violência ou quem é vítima
dela, são os que determinam um dos maiores e piores legados da
sociedade contemporânea.  A violência pode afetar a sociedade,
não há distinção entre classe social, etnia, sexo ou religião, pode
acontecer em qualquer circunstância.

Um dos aspectos advindo deste cenário de violência que está
buscando força e visibilidade nos últimos anos, em todo mundo, é a
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violência obstétrica. Esta ocorre na assistência obstétrica, durante
o processo de parto, onde o protagonismo da mulher é deixado de
lado, causando vários danos à saúde da mãe, extensivos ao concepto.

O termo obstétrico(a), se origina da palavra obstetrícia, que, segundo
o dicionário etimológico vêm “do latim Obstare, ficar em frente. Deriva
da posição em que fica o parteiro, na frente da mulher”. A obstetrícia é
o ramo da medicina voltado para mulheres, especificamente na sua
reprodução, investiga a gestação, o parto e o puerpério em diversos
aspectos patológicos e fisiológicos (AMATO, 2019).

Ao se tratar de violência obstétrica, é notável as pessoas
popularmente apresentarem uma ideia exagerada do que a constitui.
Isso porque, grande parte da população, ao ouvir falar de violência
no parto pensam em primeira instância em agressões físicas às
mulheres. Violência no parto vai muito além desse conceito, agredir
fisicamente uma gestante também é uma forma de violência
obstétrica, todavia, não é apenas isso que caracteriza a violência
obstétrica.  Há várias outras manifestações desse tipo de má conduta.

Embora, a violência obstétrica seja pouco reconhecida pelas
pessoas, e existem poucas pesquisas que tratam desta temática, se
comparados com as demais literaturas cientificas a respeito à
violência contra a mulher, ela existe e está presente e muito casos.
Esse tipo de violência é encontrado nas condutas e práticas
assistenciais desnecessárias no período do parto e nascimento,
englobando também restringimento aos serviços de saúde (AGUIAR;
D’OLIVEIRA, 2011).

Ao se pensar em violência obstétrica no livro “Com dor darás a
Luz: retrato da violência obstétrica no Brasil”, a autora traz um
conceito para maior compreensão:

Violência obstétrica é realizar intervenções abusivas como procedimentos de
rotina. É ignorar o desejo da mulher sobre a forma como ela quer que seus
filhos nasçam, impondo sobre ela o que é mais cômodo para os profissionais
de saúde. É impedi-la de gritar, se assim ela quiser. É não informar sobre o
que está acontecendo com o seu corpo. É induzir a escolha por uma cesariana,
mesmo que não haja indicação clínica para isso. É negar o protagonismo
feminino no próprio parto (MACEDO, 2018, p.9-10).

Partindo desta premissa, podemos considerar que a violência no
parto se caracteriza como qualquer ato violento realizado contra a
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gestante no pré-natal, trabalho de parto, parto e/ou no puerpério.
Acontece de inúmeras formas, das mais leves às mais graves, das
mais comuns às mais incomuns. A violência obstétrica pode deixar
marcas e cicatrizes perenes ou que saram com o tempo. De uma
certa maneira todas as mamães têm uma história para contar, seja
de terror, ou de alívio por não ter sido mais uma vítima desse tipo de
violência (MACEDO, 2018, p.9).

A violência obstétrica é qualquer ato que expõe desconforto as
mulheres nos processos reprodutivos. Podemos caracterizar como
violência obstétrica: abusos, desrespeito e maus-tratos, quando isto
acontece o trabalho de parto deixa de ser um acontecimento especial
e passa a ser um momento de experiências muitas vezes negativas,
podendo até se tornar traumáticas.

Contudo, nesse período tão delicado de sua vida, o que a mulher
espera para si, é um acolhimento e cuidado para ela como mãe e
para o bebê que está por vir, e não atitudes violentas, desnecessárias,
discriminação por gênero, classe social ou etnia. Por ser uma violência
por vezes considerada silenciosa e institucionalizada, ações
inadequadas, como os maus tratos às mulheres durante o trabalho
de parto praticados através da violência física e/ou psicológica
provocam um grande sofrimento psíquico na vida dessas gestantes,
sendo que, uma a cada quatro mulheres já sofreram ou poderão
sofrer violência obstétrica de acordo com a Organização Mundial da
Saúde, 2017.

A violência obstétrica embora pouco falada existe, porém, a
importância que se dá a este tipo de violência acaba passando
despercebida, visto que muitas vezes mulheres acabam confundindo
com hábitos rotineiros e normais dentro do manejo médico e depois
preferem não denunciar para não causar nenhum desconforto com
os profissionais que a “atenderam”, mas podem carregam marcas
dentro de sua vida por anos, sendo assim pode ser caracterizada por
uma violência silenciosa. Contudo, não é pelo fato de ser pouco
mencionada que ela não existe, o ideal era que não existisse de
fato, mas para que isso acabe, precisamos tocar neste assunto,
embora polêmico, que faz parte da defesa dos direitos na promoção
da dignidade da mulher, isso não pode passar despercebido.

Existem diversos tipos de violência obstétrica e ela pode ser
caracterizada por seu caráter físico, psíquico e/ou sexual.
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A violência física diz respeito a atitudes que decorre sobre o
corpo da gestante, desencadeando momentos de angústia e
desconforto:

Ações sem indicações fundamentadas e sem o consentimento da parturiente
são consideradas uma violência física, dentre elas, pode-se citar: vedar a
circulação da puérpera, uso frequente de medicações, manobra de kristeller,
carência de alimentos, tricotomia, cesariana eletiva sem indicação
ambulatorial ou hospitalar. A violência de caráter físico pode se manifestar
também por agressões e maus tratos (NASCIMENTO et al., 2017, p. 2).

A violência do seu caráter físico envolve o externo, aquilo que é
visto aos olhos, diferentemente da psíquica que passa despercebida.

De acordo com Pires et al. (2017) a violência física se caracteriza
por ações que incidam sobre o corpo da gestante, é um tipo de
abuso, que pode interferir, e causar dor ou dano físico de grau leve
a intenso. Postula também, sobre a violência psicológica que pode
acontecer no âmbito hospitalar, a qual é marcada por injúria verbal
de maneira assídua, quando ela acontece durante a gestação, pode
trazer riscos, visto que ali existe um feto intrauterino.

A violência verbal é um tipo de violência que acontece dentro da
obstetrícia, é qualquer frase dita à mulher de maneira grosseira,
humilhante, preconceituosa, podendo ser tão rude a ponto de fazer
com a gestante sinta medo, culpa ou alienação, esse tipo de violência
fere a dignidade e integridade da parturiente.

Outra forma de violência que pode acontecer dentro das
maternidades é a violência sexual que segundo Nascimento et al.,
(2017) pode ser definida sendo qualquer ato ou tentativa direcionada
à mulher, invadindo sua privacidade, intimidade ou até mesmo sua
decência, são atitudes invasivas ao corpo da parturiente. Alguns
exemplos de violência sexual são: lavagem intestinal, exames de
toque avançados, sendo frequentes ou agressivos, cesariana sem
autorização esclarecida, invasão para rompimento ou remoção de
membranas sem concessão da puérpera, entre outros.

Ao analisar o livro “Com dor darás a Luz: retrato da violência
obstétrica no Brasil” a autora nos leva a uma reflexão sobre a
violência obstétrica e coloca algumas situações recorrentes que
podem ser considerado um ato de violação de direitos e violência
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praticada as gestantes. Como por exemplo ditação de regras como
uma verdade absolta para realização do parto, visto que a parturiente
em nenhuma hipótese poderá ser forçada a permanecer em uma
única posição durante o seu trabalho de parto. Ela está no seu direito
de se movimentar, andar, procurar melhores posições, ela pode usar
o banheiro, sentar ou deitar, a mulher pode ficar na posição em que
mais se sentir confortável. Segundo Macedo (2018, p. 20) “exigir
que ela permaneça em decúbito dorsal (deitada de barriga para cima)
ou posição de litotomia (deitada de barriga para cima, com as pernas
elevadas), seja por meio de ordens ou de amarras, é prejudicial
para o parto e constitui violência obstétrica”.

A violência obstétrica é um tema muito importante pois pensar
sobre ela nos convoca ao diálogo, ação e luta junto a estas mulheres
que já foram vítimas deste algoz de violência, que pode ser cometida
tanto por profissionais de saúde, como por servidores públicos, ou
de instituições privadas pela falta de assistência necessária a
gestante. Esta falta de sensibilidade ou desrespeito aos direitos com
mesmas, muitas vezes podem desencadear problemas psicológicos
nestas mulheres.

Segundo a psicóloga Rosângela Talib, integrante da ONG Católicas
pelo Direito de Decidir, existem vários efeitos colaterais que afeta a
mulher vítima de algum tipo de violência no campo da obstetrícia.
Dentre eles, os problemas emocionais, aqueles que muitas vezes
passam despercebidos e que podem acarretar consequências tão
graves quanto se fossem problemas físicos. Milhares de mulheres
sofrem com esse tipo de violência, e enfrentarem sozinhas reflexos
de traumas experimentados no parto podendo desenvolver depressão
pós-parto, síndrome do pânico, tristeza intensa, rejeição ao bebê
ou ao aleitamento (CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA- SP, 2014).

Algumas atitudes como: tratamento grosseiro, piadas durante o
parto, chacotas e/ou broncas constituem alguns exemplos de
violência obstétrica. São comuns, portanto, não devem ser tolerados
como normais ou aceitáveis.

3. CONCLUSÃO

A questão da violência obstétrica é compreendida como um
fenômeno multifacetado. O parto em sua totalidade, representa na
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vida de muitas mulheres um marco que mexe nos aspectos físicos,
sociais, pessoais e emocionais.

A Psicologia enquanto ciência e profissão, precisa validar esse
tipo de martírio as mulheres, dar clareza a essa violência por muitas
vezes silenciadas. O (a) psicólogo (a) no que tange atenção básica,
hospitalar, social e jurídica são portas de entrada, nesse caminho
de desconstrução desse tipo de violência cometida, sendo assim,
acredita-se que todo profissional da área da saúde, incluindo
psicólogos (as) deve pregar um discurso de respeito e aceitação
aos desejos da mulher, pois a violência sofrida por estas pode
contribuir para se sintam angustiadas e tristes. Além do mais, pode
causar medo e aversão à médicos, hospitais ou mesmo ao próprio
ato sexual, visto que são manipuladas partes íntimas da mulher
durante o parto com frequência relativa. Todas essas condições
objetivas, refletem significativamente no psiquismo da mulher
(PORTELA; SILVA; 2017).

Esse é um assunto que não pode passar despercebido e a melhor
maneira para diminuir ou acabar com qualquer tipo de violência
obstétrica é por meio da informação, ou seja quanto mais portagens,
notícias e divulgação sobre essas condutas irrelevantes e
inapropriadas tiver, mais as gestantes ficam atentas sobre o processo
do parto e consequentemente se defende dos mais variados tipos de
abusos. Nessa perspectiva, entende-se que mais informação, sobre
seus direitos, menos mulheres terão medo de adentrar nesse mundo
da maternidade.

Todavia, devemos ter cuidados éticos para não julgar sem saber
o que realmente é essa prática, dá se então a importância para o
conhecimento, pois a lei para ser aplicada tem que ter realmente o
resultado do fato que ocorreu violência em si. Não cabe somente a
nós psicólogos, mas a todos, que isso fique claro, a proposta não é
sair denunciando de maneira desenfreada, é necessária investigação,
não podemos falar que qualquer conduta, cesárias, ou usos de
medicamentos sendo uma violência obstétrica, pois são condutas
com embasamento científico e muitas vezes necessárias. A mulher
deve sim ter autonomia em suas escolhas, porém existe limites
principalmente quando existem fatores que possam colocar tanto a
mãe quanto a criança em risco, portanto é necessário neste momento
delicado sabedoria para lidar com diferentes situações.
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RESUMO

A Psicologia Hospitalar é uma vertente encontrada na ciência
mais plural, diversificada e útil dentre todas as demais profissões, a
Psicologia. A sua importância para a sociedade é muito grande, pois,
para que ocorra o processo de cura, o paciente precisa passar pela
escuta. E a melhor e mais utilizada das técnicas e métodos
encontrados nessa ciência, é o dom da escuta, com o seu treino e o
aperfeiçoamento para que esta escuta seja qualificada e profissional,
que se difere de ouvir, pois este é o ato mecânico, já a escuta não,
quando o paciente tem a oportunidade de falar e ser escutado,
consequentemente ele escuta o que está dizendo.  Por meio de uma
perspectiva analítica de revisões literárias, pretende-se investigar
o surgimento das práticas da Psicologia no âmbito hospitalar e como
é a atuação do profissional que atua no hospital.
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ABSTRACT

Hospital Psychology is a strand found in the most plural,
diversified and useful science among all other professions, Psychology.
Its importance to society is very great, because, for the healing
process to occur, the patient needs to go through listening. And the
best and most used of the techniques and methods found in this
science, is the gift of listening, with its training and improvement so
that this listening is qualified and professional, which differs from
listening, as this is the mechanical act, already listening does not,
when the patient has the opportunity to speak and be heard,
consequently he listens to what he is saying. Through an analytical
perspective of literary reviews, we intend to investigate the
emergence of Psychology practices in the hospital and how the
professional working in the hospital is.

1. INTRODUÇÃO

A mais útil de todas as profissões, Psicologia, é conhecida assim por
sua diversidade de possibilidades de atuação. Analisando o nosso
cotidiano, é possível identificar rapidamente que, em todas as profissões,
a psicologia está lá. Essa grandiosidade que conhecemos hoje, nem
sempre foi assim, aliás, foram longos caminhos percorridos para que
hoje pudéssemos a desfrutar da mais útil de todas as profissões.

A Psicologia iniciou no século XVIII como uma vertente ministrada
nos cursos de físicas, e em tão pouco tempo, suas raízes fincaram
na nossa sociedade e hoje é um bem necessário para a nossa
humanidade. Com a necessidade da escuta e de se escutar, e com
todo o caos social, econômico e político que vivemos, em rotinas
cada vez mais complexas, a Psicologia se estabelece assim, como o
canal de escuta. (DUNKER, THEBAS 2019).

Sendo a psicologia a profissão mais útil, e necessária, ela possibilita
diversas vertentes de atuação, que contemplam todas as áreas em
que existe comportamento humano. A Psicologia Hospitalar é uma
dessas possibilidades dentro da infinita magnitude que é a ciência,
prática e forma de vida que pode ser encontrado na Psicologia.
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A Psicologia Hospitalar permite que o profissional psicólogo atue
diretamente dentro dos hospitais, o que contempla a rede terciaria
do Sistema Único de Saúde. Dentro dos hospitais, o profissional
atentará ao todo, mas também cada parte dos mecanismos que
integram o hospital.

Sua atuação, deverá sempre respeitar o código de ética da
profissão, mas também, o código mais humano de todas as ciências,
que é o ato de empatia, e, portanto, colocar-se no lugar do outro,
do respeito à dor e contribuir para que o momento seja menos
doloroso a todas as pessoas que estão ao redor do hospital.

O profissional precisa respeitar a dor e o momento do outro,
pacientes não estão sentindo dores por escolha, uma grande parte
dos hospitais enfrentam a onda de sucateamento dos bens públicos, o
SUS cada vez recebe mais cortes financeiros e os profissionais da saúde
não recebem a valorização que merecem pela importância e trabalho
que desenvolvem na vida das pessoas. Existe uma vasta diferença,
inclusive estruturais de hospitais públicos comparado com os privados,
e o profissional psicólogo pode atuar em ambos os sistemas.

Outro processo, frequente na vida dos profissionais psicólogos,
é o ato de humanizar-se, sentir a dor do outro não é um processo
fácil, pode ser que demore tempos, mas é inevitável que aconteça
para o bom funcionamento harmônico do ato da profissão. E isso
acontece quando o profissional se vê no lugar do outro, entende que
o outro é semelhante e que desesperadamente busca pela solução
da sua dor, seja ela física, social ou o até mesmo o seu psicológico.

Para tanto, isso são apenas poucas possibilidades diante de tantas
outras grandiosidades encontradas dentro da Psicologia, a profissão
mais útil, que renova- se a todo o momento e com infinita diversidade,
assim, como o grande sujeito-objeto das Psicologias.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Utiliza-se do método qualitativo e emprega-se uma abordagem
mista por meio da análise do campo virtual, e revisão sistemática
de literaturas que fundamentam a atuação do profissional psicólogo
no âmbito hospitalar.
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Para isso, debruçaremos sobre a magnífica história da Psicologia
e o início de uma nova vertente da ciência mais plural e diversificada,
esse levantamento histórico é importante para que possamos
visualizar a construção das práticas da Psicologia inserido no hospital
e a necessidade do processo de humanização do profissional.

As literaturas que serão aqui empregadas, como livros e artigos
científicos, por meio da plataforma do CAPES, empenharão o papel
de descrever a atuação do profissional psicólogo no hospital.

2.2 Resultados e discussão

Alguns autores, como Straub (2005), indicam que a Psicologia da
saúde, uma das possibilidades dentro da ciência psicológica, têm
seus próprios objetivos e focos, porém, os seus princípios são os
quatros principais já estabelecidos pela American Psycological
Association.

Ainda para o autor, que teve a saúde como principal tema, a
Psicologia da Saúde é uma vertente encontrada na ciência psicológica
e tem como norte as investigações psicológicas e sociais para o
trabalho preventivo e melhorar o tratamento de doenças.

O biopsicossocial do indivíduo é importante para traçar um plano
de tratamento, as pessoas são subjetivas e cada uma percebe a dor
de uma forma diferente da outra, hospital é lugar de dor, às vezes
de morte, mas é também no hospital que muitas pessoas são curadas,
retornam a vida, e todas as pessoas passam em um determinado
momento pelo hospital.

São muitos os estudos envolvendo terapias que resultam em
melhoras significativas nos quadros clínicos dos pacientes, com o
avanço da tecnologia e de estudos científicos, a Psicologia ocupou o
seu lugar na instituição hospitalar se mostrando muito eficaz
principalmente no processo de prevenção e reabilitação, presente e
frequente nos hospitais.

Esse campo dentro da Psicologia ainda é novo, porém já
desempenha um papel crucial para enfrentar os desafios da saúde
no mundo. A Psicologia da Saúde busca compreender as questões e
relaciona a forma em que o bem-estar pode ser afetado pelo que
faz, pensa e sente.  Para Straub (2005) Psicologia da Saúde tem
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como premissa quatro objetivos distintos, porém complementares:

1. Estudar de forma científica as causas e origens de determinadas doenças,
ou seja, a sua etiologia. Os psicólogos da saúde estão principalmente
interessados nas origens psicológicas, comportamentais e sociais da doença.
2. Promover a saúde. Preocupa-se com questões sobre como levar as pessoas
realizarem comportamentos que promovam a saúde (praticar exercícios
regularmente, comer alimentos nutritivo, etc). 3. Prevenir e tratar doenças.
Projeta programas para ajudar as pessoas a pararem de fumar, perderem
peso, administrarem o estresse, e minimizarem outros fatores de risco de
uma saúde fraca. Preocupa-se também com aquelas que já estão doentes,
em seus esforços para adaptarem-se a suas doenças ou obedecerem aos regimes
de tratamento difíceis. 4. Promover políticas de saúde pública e
aprimoramento do sistema de saúde pública. Os psicólogos da saúde são
bastante ativos em todos os aspectos da educação para a saúde, e reúnem-se
com frequência com os líderes governamentais que formulam políticas públicas
na tentativa de melhorar os serviços de saúde para todos os indivíduos.
Notadamente, as tendências sociais e históricas, criaram a necessidade de
um modelo novo e mais amplo de saúde e de doença, os psicólogos da saúde
estando cada vez mais dispostos a alcançar o êxito diante de tal tendência.
Deste modo, estes profissionais desenvolveram diversos modelos, ou
perspectivas, para guiar seu trabalho. (STRAUB, 2005).

A Psicologia hospitalar, portanto, é o campo em que o profissional
psicólogo tem o entendimento e planeja o tratamento em torno dos
aspectos psicológicos e o adoecimento.

Portanto, a vertente da Psicologia que atua no campo hospitalar,
trata de todos os aspectos psicológicos, seja ela qual for e não só
das doenças. Segundo Simonetti (2014), “toda doença se encontra
repleta de subjetividade, e por isso pode se beneficiar do trabalho
da Psicologia hospitalar” p. 15.

Para Simonetti (2004), os aspectos psicológicos não estão soltos,
e por isso, tem o seu aspecto psicológico ao redor do processo de
adoecimento. “Entre todas as importantes características dessa
vertente, Psicologia hospitalar, não existe uma regra para o paciente
alcançar, porém, só ocorre após a elaboração simbólica do
adoecimento.” 2004, p. 19

Afirma ainda ele que, o processo de cura sempre será possível,
alívio quase todas às vezes, porém, consolar deve ser um processo
para sempre. Consolar e escutar são as regras básicas da Psicologia,
mas deve ser primordial na Psicologia hospitalar para que ocorra a
cura.  (SIMONETTI, 2004, p. 21).
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Existem pessoas que sentem dificuldade para falar por várias
limitações e razões, às vezes orgânicas e em outros casos não, ou
até mesmo por resistência, mas, mesmo assim a palavra será sempre
a melhor ferramenta da terapia. Mas há de se considerar que, por
vezes, essa palavra vem em forma de gesto, movimentos,
comportamentos e até mesmo o silêncio. (SIMONETTI, 2004, p. 23).

“Portanto, a prática da Psicologia hospitalar desenvolve-se no
aspecto de um novo caminho epistemológico que busca ter uma visão
mais ampla e privilegiada do ser humano e a movimentação entre
diferentes maneiras e métodos de conhecimento e de adquiri-los”
(Simonetti, 2004, p. 25-26). Sendo assim, a maior consequência
clínica e importante encontrada nessa forma de ver é que no lugar
de doenças, existem doentes, sendo esse o foco principal do
profissional psicólogo. (SIMONETTI, 2004, p. 26 apud PERESTRELLO,
1989).

3. CONCLUSÃO

Sendo a profissão mais útil, e a mais necessária, estando em
todos os lugares e de todas as formas, a Psicologia permite chegar
até os hospitais para que os profissionais possam contribuir para o
processo de cura do paciente.

Cada pessoa tem uma forma de sentir a dor, somos cheios de
subjetividade e singularidade, sentir a dor do outro nem sempre é
fácil, mas nessa profissão se faz necessário humanizar-se em todos
os momentos e assim, permitir estar no lugar de dor do outro.

 Cabe aos profissionais psicólogos, fomentar e disseminar
informações verídicas sobre a Psicologia hospitalar e seus benefícios
à sociedade, e assim, a Psicologia hospitalar continuará dando bons
frutos para a sociedade.
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RESUMO

A Educação Especial se se consolida em nosso país dentro da
perspectiva da Educação Inclusiva, que defende a inclusão de todos
os alunos no processo educativo. Neste trabalho buscamos traçar
um breve histórico da Educação Inclusiva no Brasil, definir o que é
Psicologia Escolar e destacar a importância da atuação do psicólogo
escolar na perspectiva da Educação Inclusiva. O papel do psicólogo
escolar é o de agente de transformações, por esse motivo, o escopo
teórico-prático da Psicologia Escolar tem muito a contribuir na
construção de uma escola mais inclusiva e de uma sociedade mais
diversa e humana.
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ABSTRACT

Special Education is consolidated in our country from the
perspective of Inclusive Education, which advocates the inclusion of
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all students in the educational process. In this work we seek to trace
a brief history of Inclusive Education in Brazil, to define what is
School Psychology and to highlight the importance of the role of the
school psychologist in the perspective of Inclusive Education. The
role of the school psychologist is that of an agent of change. For this
reason, the theoretical and practical scope of School Psychology has
much to contribute to the construction of a more inclusive school
and a more diverse and humane society.

Keywords: education; inclusion; story; school psychology.

1. INTRODUÇÃO

A Educação Especial é uma modalidade educacional transversal e
que deve se fazer presente em toda a Educação Básica e também no
Ensino Superior. Trata-se do conjunto de saberes teóricos e práticos
que busca garantir aos alunos com deficiência e/ou com altas
habilidades o processo de ensino-aprendizagem na escola regular
(RODRIGUES; MARANHE, 2010). Atualmente, é considerado o público-
alvo da Educação Especial os alunos com: Deficiência Visual, Deficiência
Auditiva, Deficiência Física, Deficiência Intelectual, Transtorno Global
do Desenvolvimento e Altas Habilidades/ Superdotação.

A Educação Especial se se consolida em nosso país dentro da
perspectiva da Educação Inclusiva, que defende a inclusão de todos
os alunos no processo educativo – seja alunos com ou sem deficiência
(RODRIGUES; MARANHE, 2010). A Psicologia Escolar, por sua vez, é
uma área de atuação profissional comprometida com a igualdade e
a inclusão de todos os estudantes, educadores e demais comunidade
escolar. Neste trabalho objetivamos traçar um histórico breve da
Educação Inclusiva no Brasil, definir o que é Psicologia Escolar e
destacar a importância da atuação do psicólogo escolar na
perspectiva da Educação Inclusiva.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

A metodologia da presente pesquisa contou com um
levantamento bibliográfico de artigos, capítulos de livro e leis
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nacionais que contribuíssem para a construção de uma breve linha
do tempo sobre o desenvolvimento e consolidação da Educação
Inclusiva no Brasil. Em seguida, recorremos a documentos oficiais
orientativos da profissão da Psicologia (documentos elaborados pelo
Conselho Federal de Psicologia) a fim de destacar as possibilidades
e a importância do trabalho do psicólogo escolar na promoção da
igualdade, inclusão e humanização de todos os alunos e profissionais
da educação no contexto escolar.

2.2 Resultados e discussão

A Educação Inclusiva no Brasil começa a exercer espaço de
centralidade no debate sobre a sociedade atual e do papel da escola
na superação da exclusão social. Os referenciais de construção dos
sistemas educacionais inclusivos, assim como a organização de
escolas e também das classes especiais é repensada, envolvendo
uma mudança cultural, social e estrutural da escola para receber
todos os alunos, atendendo nas especificidades promovendo melhoria
na qualidade da educação, de forma a das respostas às diferentes
condições e situações que levam à exclusão social escolar.

Contudo, a cronologia da Educação Inclusiva no Brasil pode ser
narrada por uma série de debates até que fosse convencionado a
garantia do aluno com deficiência a educação inclusiva da forma
que entendemos hoje. Estes registros se iniciam em 1961 com a
LDB, Lei de Diretrizes e Bases 4.024/61, indicando que a educação
das pessoas então consideradas excepcionais deveria, no que for
possível, adequar se ao sistema regular de ensino no Brasil, já em
1978, um acréscimo à Constituição Federal trata do direito da pessoa
com deficiência, por meio da qual garante a melhoria de sua condição
socioeconômica, dando prioridade a questão da educação especial
ofertada gratuitamente.

Entre as décadas de 1980 até 1990, foram realizados diversos
Congressos ao redor de todo o mundo sobre educação defendendo
a inclusão escolar, e é nesta altura em 1985 que a Assembleia
Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aconselha que o
ensino de pessoas com deficiência deva se dar no sistema regular
de ensino.
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Neste contexto a Constituição Federal de 1988 (também
conhecida como “Constituição Cidadã”) garante atendimento
educacional especializado às pessoas com deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988): “Art.
208: O dever do Estado com educação será efetivada mediante a
garantia de: lll – atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de
ensino” (s/p).

A partir da década de 1990, as discussões em âmbito mundial
referentes ao processo educativo formalizado das pessoas com
necessidades especiais aumentam de dimensão e impacto, a
assinatura da Declaração de Salamanca, Espanha, em junho de 1994
realizada pela UNESCO, a Conferência sobre Necessidades Educativas
Especiais “Acesso é Qualidade”, cujo objetivo específico da discussão
à atenção aos alunados com necessidades educacionais especiais, e
defende as escolas regulares inclusivas como a forma mais efetiva
de combater a discriminação. (BRASIL, 1994).

O texto da UNESCO (1994, p. 15) atesta que a Conferência de
Salamanca:

Proporcionou uma oportunidade única de colocação da educação especial dentro
da estrutura de “educação para todos” firmada em 1990. Ela promoveu uma
plataforma que afirma o princípio e a discussão da prática de garantia de inclusão
das crianças com necessidades educacionais especiais nessas iniciativas e a
tomada de seus lugares de direito numa sociedade de aprendizagem.

 Em 1996 a nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, foi
revisitada e em   seu Capítulo V defende que a educação das pessoas
com alguma necessidade especial deve se dar preferencialmente na
rede regular e é neste ponto que começa a repensada a Educação
Inclusiva no Brasil.

Em se tratando da Psicologia Escolar, podemos defini-la como
uma área profissional de atuação psicológica ao mesmo tempo que
se mostra uma fundamental área de estudo e pesquisa que tem no
ambiente (físico e social) escolar e educacional seu núcleo principal
de reflexão, análise, ação e intervenção (TANAMACHI, 2000). Como
explicado por Tanamachi (2000), a Psicologia Escolar se consolida
enquanto teoria e prática científica na intersecção entre os saberes
da Psicologia, Filosofia da Educação e Psicologia.
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Dentre as atribuições do psicólogo escolar estão o cuidado com
a prática psicológica educacional, o desenvolvimento de avaliações,
diagnósticos, intervenções e também ações preventivas. Tal
profissional tem como finalidade contribuir para a promoção e
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem,
democratização do espaço escolar, diminuição da violência escolar
e também promover e assegurar a inclusão das pessoas com
deficiência (MEIRA, 2003).

Ressaltamos ainda, como apontado por Meira (2003), que o
trabalho do Psicólogo Escolar não se restringe ao espaço físico da
escola, podendo atuar em outros contextos desde que mantido seu
compromisso ético-político com um fazer democrático e socialmente
comprometido com a Psicologia crítica e o desenvolvimento da
comunidade escolar.

Em sua atuação, o psicólogo escolar deve estar atento ao corpo
docente, discente, equipe técnica, educadores não docentes e
gestão. Desta maneira poderá obter resultados mais satisfatórios,
levando em consideração o aluno não protagoniza sozinho processo
de educação escolar.

Dentre das ações desenvolvidas pelo psicólogo escolar que
buscam garantir a inclusão e respeito no espaço escolar podemos
destacar: desenvolvimento de relações grupais e coletivas;
promoção da reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem
e sobre o desenvolvimento humano; desenvolvimento e avaliação
coletiva de planos de ensino e processos avaliativos adaptados
segundos as características e necessidades de cada aluno
particular; ações de formação com professores, educadores não
docentes e demais comunidade escolar relacionadas a temas como
deficiência, inclusão, respeito à diversidade; dentre outras (CFP,
2019).

Ao promover um ambiente inclusivo e respeitoso a todos os
alunos e educadores docentes e não-docentes, o psicólogo corrobora
para a consolidação de uma educação verdadeiramente inclusiva,
efetuando seu compromisso ético perante a sociedade e sua
profissão, tal como disposto no Código de Ética Profissional do
Psicólogo (CFP, 2005), atuando de modo a garantir e promover a
igualdade entre todos os sujeitos e a combater todas as formas de
discriminação.
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3. CONCLUSÃO

Segundo o disposto nas Referências técnicas para atuação de
psicólogas (os) na educação básica (CFP, 2019), a reflexão e ação
no campo da Psicologia Escolar em se tratando da inclusão escolar
e educacional de alunos com deficiência visa a questionar, refletir,
problematizar e superar preconceitos, estigmas e estereótipos
ligados a uma imagem do aluno com deficiência como incapaz,
frágil e/ou dependente. Nesse contexto, a Psicologia Escolar se
compromete com um processo de ensino-aprendizagem que seja
o mais desenvolvedor e humanizador o possível, de modo a buscar
garantir a inserção, pertencimento e efetiva participação do
estudante com deficiência na escola regular.

Destacamos ainda que esse compromisso do Psicólogo com a
inclusão educacional do público com necessidades educativas
especiais tem por finalidade fortalecer a autonomia do estudante
para enfrentar e superar os limites sociais (e não individuais!)
que lhes são impostos, além também de contribuir para a
construção de uma nova imagem das pessoas com deficiência,
uma imagem real e que seja respeitada e valorizada socialmente
(CFP, 2019).

Entendemos como sendo fundamental conhecer a história da
Educação Inclusiva para que possamos compreender seu legado,
seus desafios superados e os desafios que ainda se mostram
necessários de superação para então podermos traçar estratégias
eficazes de intervenção e promoção da inclusão educacional.

O papel do  psicólogo escolar  é  o  de promotor  de
transformações, buscando promover a reflexão e conscientização
da comunidade escolar a acerca do melhor do processo
educacional, considerando a realidade e complexidade da
instituição, diagnosticando e planejamos as ações que podem
transformar e requalificar tal cenário. Por esse motivo, o
psicólogo escolar e o escopo teórico-prático da Psicologia Escolar
têm muito a contribuir na construção não só de uma escola mais
inclusiva e democrática, mas também na construção de uma
sociedade mais diversa e humana.
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RESUMO

Este artigo tem como finalidade pontuar a necessidade e a
importância da atuação do profissional psicólogo no trânsito e a
importância da psicologia inserida no transito para o estabelecimento
da psicologia como uma profissão. Os testes psicológicos têm como
finalidade coletar dados na tomada de decisões para o que se
relaciona com o comportamento humano no transito. Sua
obrigatoriedade para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação
foi importante para a Psicologia, mas também para a diminuição de
acidentes e outros transtornos no trânsito. Porém, a atuação do
Psicólogo vai além de perito, sua contribuição é importante na
construção de estratégias que visam aumentar a segurança das
pessoas nas vias de circulação. Utilizando o método de revisão
sistemática de bibliografia, foi levantado dados importantes e
determinantes da atuação do profissional no campo de estudo
relacionado ao trânsito.
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Palavras-chave: Psicologia do Trânsito; Educação; Psicotécnicos.

ABSTRACT

This article aims to point out the need and importance of the
performance of the professional psychologist in traffic. Psychological
tests aim to collect data in decision making for what relates to human
behavior in traffic. His obligation to obtain CNH was important for
Psychology, but also for the reduction of accidents and other traffic
disorders. However, the Psychologist’s performance goes beyond
being an expert, his contribution is important in the construction of
strategies that aim to increase the safety of people in the circulation
routes. Using the method of systematic bibliography review,
important data and determinants of the professional’s performance
in the field of study related to traffic were collected.

Keywords: Traffic Psychology; Education; Psychotechnicians.

1. INTRODUÇÃO

A ciência da psicologia do trânsito, habitualmente, torna-se
motivo de debates, críticas e discussões, primeiramente por que
para muitas pessoas, a psicologia se limita apenas em testes
psicotécnicos, e segundo, por ser uma etapa necessária para possuir
a Carteira Nacional de Habilitação, a qual demanda um custo
financeiro e uma etapa a mais de ansiedade a quem está no processo
de habilitação. (HOFFMANN, 2000)

Utilizando estratégias e métodos científicos, o profissional
psicólogo que atua como perito em trânsito, faz uma avaliação de
todos os fatores internos e externos, inconscientes e conscientes, e
determina qual é o perfil de comportamento dentro do contexto de
trânsito e não só apenas um perfil psicológico ideal e melhor para
conduzir um veículo. (RUEDA, 2009).

O transito, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é o
deslocamento de pessoas por vias de circulação, estacionamento,
de operações de carga e descarga e também de pessoas paradas,
sendo assim, o transito é: “a utilização das vias por pessoas, veículos
e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não” (BRASIL, 1997,
Artigo 1º, § 1º).
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O homem, a via e o veículo configuram-se como sendo os
subtemas encontrados no sistema de trânsito, sendo que o homem
tem a ciência da Psicologia de Trânsito a qual estuda e investiga os
comportamentos relacionados a circulação de pessoas no transito e
junto com uma equipe de agentes de trânsito, educadores, médicos
e engenheiros, criam estratégias que contribuem para a melhor
condução e segurança das vias.

Em 1962, ano em que a Psicologia foi reconhecida como profissão,
os testes psicotécnicos passaram ser uma atividade obrigatória para
obtenção de CNH. Porém, esta não deve ser a única intervenção
feita pelos profissionais psicólogos, sua ocupação deve ser para além
de clínicas e departamentos de trânsitos, sendo a educação no
trânsito, uma grande possibilidade e necessária intervenção da
ciência Psicológica (HOFFMANN, 2000; CRISTOSILVA, 2012).

Com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelecido no ano
de 1997, intensificou a contribuição da Psicologia por causa da busca
de soluções e diagnósticos que respondessem os problemas de
circulação humana, sendo que isso é um direito fundamental das
pessoas e para o processo de humanização. (SILVA; HOFFMANN; CRUZ,
2003).

Com isso, a atuação do profissional psicólogo que atua no trânsito
passou a se concentrar em duas faces: A realização de testes
psicotécnicos relacionados a capacidade da pessoa de tomar decisões
e que é obrigatório no processo de habilitação e também da
subjetividade e comportamento das pessoas. (DETRANMG, 2013).

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Materiais e Métodos

Neste artigo, foi empregado o método de revisão bibliográfica
por meio de literaturas de autores que se especializaram no assunto.
Os periódicos e artigos científicos foram encontradas em banco de
dados de artigos acadêmicos, tais como: Google Acadêmico, Scielo
e CAPES, pesquisando a palavra-chave: Psicologia do Trânsito,
Contribuição da Psicologia do Trânsito e História da Psicologia do
Trânsito.
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2.1 Revisão Literária

No Brasil, a partir começo do século XX, os automóveis e
caminhões passam a circular livremente nas vias do país, as quais,
foram umas das principais fontes de geração de renda nesse período,
e contribuiu para o desenvolvimento econômico e de políticas de
mobilidade urbana, porém, o aumento da circulação se tornou um
dos principais causadores de acidentes (Antipoff, 1956).

Para tanto, foi necessário que as autoridades tomassem atitudes
afim de implementar medidas preventivas para diminuir os acidentes
no trânsito, uma delas, foi a obrigatoriedade do exame médico e
psicotécnico. Sendo assim, a finalidade do exame psicotécnico no
processo da permissão para dirigir, era limitar o acesso das pessoas,
consideradas mais suscetíveis a causar acidentes no trânsito
(Hoffman, 1995).

A necessidade do exame médio e psicotécnico, fez com que as
pessoas que conseguiam o documento de habilitação, eram
consideradas privilegiadas, já que tinham suas habilidades e
competências aprovadas após passar por uma bateria de exames
(Côrtes, 1952).

No ano de 1966, foi criado o Sistema Nacional de Trânsito
(DETRAN), estabelecido pelo Decreto de lei 5.108, já no dia 23 de
fevereiro de 1967, aquele primeiro Decreto de lei, foi posteriormente
modificado pelo Decreto de lei nº 237, sendo apenas efetivamente
regulamentado em 16 de janeiro de 1968, pelo Decreto 62.127.

Nesta regulamentação, os DETRAN passam a oferecer serviços
psicotécnicos e médicos, essa nova exigência fez com que a psicologia
tivesse seus atributos valorizados, abrindo espaço no mercado de
trabalho e facilitando a sua regulamentação profissional.

Como perito em trânsito, são várias as contribuições do
profissional psicólogo, a qual busca soluções e diagnósticos para o
enfrentamento das dificuldades e problemas de circulação, a qual,
é um direito inviolável o acesso garantido e integral a mobilidade
urbana e o direito de ir e vir, e isso se intensificou após a
regulamentação dos DETRAN e do Código de Trânsito, e tem
intensificou a importância da psicologia no contexto de trânsito no
Brasil (HOFFMANN, 2000).
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Foi assim que as contribuições da psicologia se estabeleceram,
não apenas em testes psicotécnicos que avaliam a capacidade do
sujeito de tomar decisões e os comportamentos subjetivos, mas
também, o processo de construção de educação permanente com
uma equipe multiprofissional (DETRANMG, 2013).

Os testes psicotécnicos são instrumentos científicos e podem
ser utilizados coletivamente ou individualmente, existem diversas
técnicas, métodos e outros instrumentos já aprovados com precisão
e validade comprovadas, essas ferramentas fornecem informações
importante do psiquismo dos indivíduos e mede a característica
comportamental (CRUZ, 2002).

Sendo assim, seus objetivos é instrumentalizar e avaliar a
sensibilidade de perceber, decidir e prever, habilidades emocionais
e psicomotoras, tolerância, frustação e a personalidade e inteligência
de um modo geral (CRUZ, 2002). O seu uso deve ser sempre seguindo
as recomendações disponível para cada teste psicométricos. A
interpretação, é de inteira responsabilidade do profissional psicólogo
que está condicionado a sempre se atualizar sobre o manejo e
acondicionamento dos testes.

Os acidentes no transito são as principais causas de mortes no
mundo e o Brasil contribui com esses números sendo que aqui, os
acidentes são as principais causas de morte, e com os custos do
resgate, socorro, transtornos nos tráfegos das vias e o envolvimento
de várias instituições, os acidentes podem chegar a custar o valor
de 429 mil reais para os cofres públicos (BRASIL, 1997).

A prevenção de acidentes e de todo esse transtorno que é gerado
em acidentes, é um dos principais métodos e estratégia para diminuir
as estatísticas de mortes por acidentes em vias, o ato de prevenir,
gera no individuo o ato de se conscientizar o que faz com que aumente
a atenção no trânsito (CRUZ, 2002).

Segundo o Conselho Federal de Psicologia:

O Sistema Conselhos de Psicologia deve incentivar os órgãos e entidades
de trânsito a contratar psicólogos do Trânsito para fazer pesquisas de
comportamento dos condutores e realização de projetos, contemplando a
eficiência na educação e sensibilização dos usuários na utilização e
obediência às normas, procurando prevenir os acidentes de trânsito (CFP,
2012, p. 4).
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Sendo assim, o dever da psicologia no âmbito do trânsito, é
colaborar na construção de um conhecimento preciso e válido. Esse
conhecimento é importante nas estratégias de diminuição da
violência no trânsito, além disso, pode ser utilizado campanhas em
prefeituras, escolas, e em outros setores para fomentar e proliferar
a educação no trânsito, já que este é o fator que causa 90% dos
acidentes, como pontua Hoffman (2000).

3. CONCLUSÃO

O papel que o profissional psicólogo desenvolve no âmbito de
trânsito, aponta a importância e a necessidade que tem a educação
permanente no trânsito, pois junto aos testes psicotécnicos, o
profissional pode atuar com a equipe multidisciplinar responsável
pelo trânsito e circulação das pessoas a qual é um direito fundamental
e inviolável, para assim, construir estratégias educativas no trânsito.

Sua atuação, deverá ser sempre ética e criteriosa,
frequentemente se capacitando para o uso dos instrumentos
propostos para a redução de acidentes e melhorar o bem-estar das
pessoas que, diariamente, circulam e dependem das vias de trânsito.

Sendo assim, o profissional psicólogo que atua no aspecto de
trânsito, precisa estar ciente das várias limitações que possivelmente
podem aparecer no meio do caminho, mas, apesar disso, nossa
atuação deverá ser sempre como agentes de mudanças sociais que,
comprovam, a importância da ciência psicológica estabelecida como
profissão.
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RESUMO

O educador francês, Freinet, recomenda uma proposição
prática e reflexiva. Com os processos históricos vai àprocura da
integração, consentindo com essa abordagem harmoniosa
biopsicosocial do Ensino. No itinerário metodológico, a pesquisa
foi a bibliográfica com contribuições de diversos autores.O
objetivo trazquestões teóricas e práticas fundamentadas nas
teorias da Psicopedagogia Freinet atrelado à dinamicidade das
interações sociais, que são possibilidades de humanizar
aeducação. Na escola, as técnicas Freinetiana permitem a
concretização de uma missão psicopedagógica propondo o
despertar da aprendizagem por meio do contato da criança com a
sua própria Cooperação e Autonomia.

PALAVRAS-CHAVE: Educação humanizadora. Reflexão.
Humanismo. Técnicas Freinet.
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ABSTRACT

The French educator, Freinet, recommends a practical and
reflective proposition. With the historical processes it goes to the
search for integration, consenting to this harmoniosa biopsicosocial
approach of Teaching. In the methodological itinerary, the research
was the bibliographic one with contributions of diverse authors, which
are possibilities to humanize education. At school, Freinetian
techniques allow the realization of a psychopedagogical mission
proposing the awakening of learning through the child’s contact with
his own Cooperation and Autonomy.

KEYWORDS: Humanizing education. Reflection. Humanism.
Freinet techniques.

1. INTRODUÇÃO E VIDA

O educador francês, Célestin Baptistin Freinet, nasceu no dia 15
de outubro de 1896, no sudoeste da França, no pequeno vilarejo
Gars, região de Provença, no início do século XX. Concluiu seus
estudos iniciais aos treze anos e, três anos mais tarde, entrava na
escola de Formação de Professores. Seu chamamento para a 1ª Guerra
Mundial, em 1914, transforma seus projetos, não permitindo que
chegue a concluir seu curso. Em decorrênciada guerra surgiram
complicações para sua saúde. A inalação de gases tóxicos afetou
seus pulmões, debilitando-o. Entretanto, nosso teórico não desistiu
de sua luta pela educação e retomou suas atividades. Por isso, em
sua caminhada de educador possibilitou aos alunos da França, uma
escola participativa, que vislumbrasse a democracia utilizando uma
perspectiva psicopedagógica, estabelecendo o conhecimento de
modo coerente, com a meta de adquirir uma ampla compreensão
sobre os variados processos inerentes ao aprender humano através
da ação educativa.

Um dos fatos marcantes da vida de Freinet era a preocupação
em atrair a atenção dos educandos para o processo de aprendizagem.
Freinet ressaltava o favorecimento de uma educação, na qual o
indivíduo se desenvolvesse integralmente e potencialmente, tudo
relativo à criança. Essa perspectiva teórica da educação está
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moderada na epistemologia de Marx(materialismo histórico-
dialético), queconstata-secomo uma revolução para o período, pois
o cenário epocal da França apresentava muita opressão acerca da
educação, quando o capitalismo estava no seu apogeu. Destaca
Oliveira (1995) a importância de Freinet, que trouxe um avanço
considerável para as práticas educacionais por meio dos seus
trabalhos, e devido a seu papel revolucionário foi hostilizado pela
sociedade em que vivia.

No que tange às práticas psicopedagógicas, Freinet acredita que
a criança deve estar no lugar primordial, pois os educadores esperam
que ela seja um sujeito ativo no processo de aprendizagem. Sujeito
capaz de pensar, agir, construir e reconstruir saberes.

Por conseguinte, na mesma perspectiva, Paulo Freire também
destaca a importância de assegurar a criança como um sujeito que
estabelece a cultura e é promotora ativa da transformação social,
que ontologicamente é um ser mais3, justamente por isso:

a educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática da
dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado
do mundo, assim como também a negação do mundo como uma realidade
ausente dos homens (FREIRE, 1996, p. 70).

Nessa esteira, a sua proposta psicopedagógica é arquitetada em
três etapas que necessitam, numa dinâmica de completude,
interligar-se, sendo elas: 1) experimentação, a qual o aluno coloca
em prática por meio do material escolar ou outros meios que está
sendo ensinado. 2) Criação: onde o aluno, por meio daquilo vivenciado
pela experimentação, utilizando da imaginação, torna o
conhecimento real dando aplicabilidade ao mesmo. E por fim a 3)
documentação: onde se busca por aquilo aprendido em outros locais,
contextualizando o assunto abordado (FREINET, 1998).

Nessa ótica, Freinet recomenda uma escola atrelada à vida, em
que o procedimentoeducacional atribui significação social ao
trabalho. Desse modo, o conceito de trabalho e a livre expressão
estão imbuídas na sua estrutura pedagógica. Ressalta Elias (2004)
que a metodologia de ensino deve ser invertida para que se alcance
o sucesso de aprendizagem, onde a experimentação ganha destaque
para a criança adquirir o conhecimento.
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Ademais, o trabalho é o princípio basilar para a Psicopedagogia
Freinetiana, visto que a criança faz a distinção dos objetos humanos
e suas relações. Em outras palavras, Freinet afirma que tanto no
trabalho manual quanto no trabalho intelectual estão presentes todas
as qualidades especificamente humanas, o que caracteriza a nobreza
de qualquer trabalho humano.

Leontiev, decerto, aponta que a necessidade é a força propulsora
para o objeto da atividade humana e sempre satisfaz a outra necessidade.
Consequentemente, os pretextos são basais, quando assimilamos que

(...) não pode haver atividade sem razão; atividades “desmotivadas” não
envolvem atividades sem motivação, mas atividades com motivos ocultos
subjetivos e objetivos (LEONTIEV, 1980, p. 83).

O indivíduo com consciência torna-se hábil para perceber
claramente, sem dificuldades, a necessidade que se apraz diante de
si mesmo, “a precisão como demonstração de um cenário social,
política, econômica e de profunda injustiça” (FREIRE, 1996, p.225).

No esteio dessa conjuntura, o diálogo é um fator primordial e,
sobretudo,pois a dialogia entre professores e alunos, a relação entre
a sociedade e a conscientização faz parte do processo de
emancipação do sujeito, por meio do caráter político e a
transformação da educação

A partir daí, constatamos que a escola deve admitir a situação
social tece influência de forma soberana, com isso Élise Freinet
(esposa de Célestin Freinet), enfatiza a importância de conferir ao
conhecimento diário dentro método de aprendizagem. Afirma Élise
Freinet, no livro “Nascimento de uma Pedagogia Popular”e, com
ela, entramos no processo no ato psicopedagógico, onde as práticas
pedagógicas tradicionais se tornam obsoletas tomando força uma
nova concepção de pedagogia onde o dinamismo atua ligando a
criança ao meio social (FREINET, 1978).

2. ATO PSICOPEDAGÓGICO ATRAVÉS DAS TÉCNICAS DE FREINET

É mister saber que a carreira docente de Célestin Freinet
apresentou um verdadeiro começo na filosofia francesa. Contudo,
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para conseguir um trabalho significativo com os alunos, ele criou
um método de ensino com base na Psicologia e na Educação, para
que primeiro entendamos o significado do termo metodologia, que
etimologicamente significa – meta (largo), odos (caminho), logos
(estudo) –, isso na perspectiva do ensino do empirismo.

Denominado como um método natural de aprendizagem
esquematizado por Freinet, é uma metodologia de ensino
experimental que pode trazer liberdade aos alunos através da
experiência e da prática reais, tornando-os conscientes, responsáveis
e autônomos. Conforme mencionado acima, este método de ensino
possui uma outra dinamicidade, ressalta:

(...) nova orientação pedagógica e social e traz em si uma harmonia nova que
suscita uma ordem profunda e funcional, uma disciplina que é a própria ordem
na organização da atividade e do trabalho, uma eficiência que resulta de
uma racionalidade humana de vida escolar, todas as conquistas que, para
além dos formalismos ultrapassados, concorrem para a formação harmoniosa
dos indivíduos na renovada estrutura social (FREINET. 1979 p.27-28).

A partir daí averiguamos que a pedagogia do bom senso ou
pedagogia escolar corroborava que a diligência de Freinet não quer
que os alunos simplesmente aprendam técnicas de educação, mas
que tornem essa prática educacional plena de valor e significado e,
com isso, os alunos se tornem sujeitos ativos no processo de ensino-
aprendizagem. Assim diz Freinet (2004) que a pedagogia proposta é
intrínseca ao ser humano, uma vez que parte do bom senso, o que a
torna mais simplista que a tradicional.

Esta situação surge no sentido de desenvolver os alunos de forma
integral e torná-los indivíduos autônomos, sociais e responsáveis da
sua cultura e conhecimentos. A necessidade urgente de desenvolver
as crianças por meio do trabalho e da cooperação, assim como os
dois elementos trabalho e pensamento, que possuem centralidade
no pensamento freinetiano, como dissemos acima com outras
palavras. A prática educativa, para ele, tem como foco a situação
real de construção e reconstrução do conhecimento.

É mister saber, que diante da relação entre comunicação e
construção, em sala de aula, surge a dialética de Freinet ancorada
na filosofia educacional, a partir da tríade: realidade, mundo e vida,
desenvolvida na lógica para o pensamento racional. Categorizando,
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dessa forma, os planos históricos e culturais para combinar teoria
conceitual e prática.

Daí o trabalho é entendido como uma necessidade vital da
humanidade, do ser. É composto pela primeira técnica ou princípio
do método de Freinet. Também, está relacionado a atividades
específicas do ser humano, que pode proporcionar diversão e ter um
propósito social específico.

Diante dessa perspectiva, o trabalho é uma prática social que
pode libertar uma pessoa do dogmatismo e da exclusão e permitir-
lhe uma atuação social de forma crítica e criativa, tornando,
portanto, o seu próprio criador na educação. Segundo Freinet, o
verdadeiro sentido do trabalho encontra-se na relação de troca entre
as pessoas e o meio ambiente, que o leva a descobrir coisas que lhe
interessam.

É sob esse conceito, contudo, que se confirma a sensibilidade
perante o comportamento das crianças no ambiente escolar e social
em que vivem, a fim de buscar desenvolver as potencialidades dos
alunos.

A segunda técnica ou princípio do método de ensino de Freinet é
uma maneira de se explorar o experimental da sensibilidade do aluno,
o tateamento experimental. As crianças, para Freinet, aprendem
por meio do desenvolvimento de hipóteses testadas, que podem se
tornar distribuições específicas de conhecimento, e a pesquisa infantil
usando o ato de tocar experimental, que pode realizar essa análise.

A terceira técnica da pedagogia freinetiana trata-se da
cooperação. Essa característica específica  lhe faz bem
individualizado, por isso Freinet é diferente da primeira grande
geração de renovadores educacionais da Europa, pois concebe a
cooperação educativa em toda a sua complicação e para todos que
estão inseridos na esfera educacional - professores, alunos, pais,
associações e grupos culturais - promovendo a pesquisa em grupo de
educadores com vistas à melhoria do ensino. A cooperação, entendida
como a gestão da vida e do trabalho escolar pelos próprios usuários,
foi provavelmente, como perceberam os educadores italianos, a mais
genuína, específica e indiscutível da pedagogia de Freinet.

No método de ensino Freinet, a livre expressão é a quarta técnica
e o quarto pilar. É neste método que as crianças podem expressar
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seus sentimentos, emoções, pensamentos e pensamentos por meio
de uma aprendizagem real e significativa. Conhecimento prévio.
Quando uma criança se sente segura e confiante em seu ambiente,
seu potencial e autoconfiança serão desenvolvidos e ampliados.

Mediante isso, os materiais didáticos que Freinet utilizou em
sala de aula foram elaborados por ele a partir da relação dialética
do ambiente escolar. Santos (1996) demonstra que quando Freinet
adota ferramentas como o conselho coorporativo, o plano de
trabalho, jornal entre outros, a sala de aula ganha condições
funcionais e estruturais, onde o aluno pode trocar ideias, usar da
imaginação e criatividade, cooperar, ter praticais experimentais,
enfim com uma maior liberdade de expressão.

Nesse contexto, o texto livre, eixo norteador refletida na
aprendizagem da natureza do princípio da liberdade de expressão,
esta é a primeira forma que Freinet encontrou para mostrar sua
pedagogia ao mundo. Ele citou essa experiência na Conferência de
Tours (1927). Mostrou aos alunos todo o material gerado a partir do
acervo de textos impressos e desenhos.

Por isso para Freinet, esse trabalho deve ser realizado por grupos
de alunos de forma coletiva e cooperativa. Uma ferramenta que
representa sua práxis é o limógrafo (um tipo de impressora artesanal).
É o primeiro material usado por Freinet, por isso é destaque na
imprensa escolar. O gravador é usado para registrar as experiências
extracurriculares dos alunos, como entrevistas, pesquisas e relatórios.

Além disso, a aula de passeio (um comportamento denominado
observação de atividades fora do campus, da escola) vem da
observação de Freinet das necessidades dos alunos interessados   em
questões fora da escola. Para incentivar a participação nas aulas e
torná-las mais agradáveis   e significativas, Freinet começou a fazer
passeios e caminhadas.

O livro da vida também é uma técnica Freinet. É uma forma de
se registrar as expressões livres. Este material é considerado uma
forma de classificar o conhecimento dentro e fora da sala de aula.
Nele, as crianças podem expressar suas emoções e representar sua
realidade, expressando-se livremente. Como frisa Souza, “o livro da
vida é um meio de expressar a fala, o comportamento, a vida e a
compreensão das crianças, o que pode estimular o gosto infantil e o
desejo de escrever” (SOUZA, 1996, p. 8).
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Na concepção de Freinet, enfim, a ponderação avaliativa é um
mecanismo necessário para a prática educacional. Sem ele, corre-
se o risco de inutilizar as atividades educativas. Nesse sentido, o
formulário de autoavaliação elaborado por Freinet visa descrever o
progresso e o desenvolvimento.Averiguamos quea humanização é
uma prática que envolve o processo histórico da humanidade.
Portanto, dada a natureza incompleta do ser humano, esse processo
é permanente e ainda não foi concluído. Nesse viés, decerto, a
condição primeira para Freinet não seria a situação das estruturas
desumanizantes para formular as suas técnicas e o seu pensamento
enquanto reflexão humanista e transformadora, mas a sua convicção
radical, que os humanos têm uma ontologia e um compromisso
histórico de realizar permanentemente a humanidade.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de toda abordagem acerca da Psicopedagogia freinetiana,
observa-se que o comportamento educativo permite que as pessoas
entendam que a neutralidade é impossível, baseada na consciência
política e na recusa em manipular as pessoas. Os educadores
provaram que as atividades de educação psicopedagógica são de
grande importância no processo de libertação e compreensão
humana.

Em sala de aula, a forma de trabalhar de Freinet mostra
claramente sua contribuição para o desenvolvimento da autonomia,
do julgamento crítico e da responsabilidade das crianças. Práticas
como “liberdade de expressão” proporcionam aos alunos criatividade
e a liberdade, e são repletas de palavras e vida no processo de ensino.
Ele acredita que essa palavra pode mudar a realidade política e
social do sujeito, pois, ao usá-la, as pessoas vão construindo
conscientemente o seu próprio caminho.

O diálogo e a cooperação entre educadores e alunos são princípios
defendidos por Freinet. Essas práticas necessárias em sala de aula e
possibilitam que as pessoas questionem, entendam e mudem a
realidade. Freinet enfatiza a transformação do espaço escolar por
meio de métodos ativos de ensino, cooperação e comunicação no
ambiente natural e social.
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Cria um método de ensino natural que mostra que o crescimento
das crianças ocorre gradualmente e está relacionado às próprias
necessidades e condições físicas, psicológicas e técnicas das crianças.

Freinet acredita que é direito de todos os cidadãos formarem
um só corpo e, quando conquistarem a liberdade, esta se
transformará num projeto de vida específico e, também, um projeto
de vida mais abstrato. Tanto em termos de educação, quanto em
termos de política e sociedade. Contudo, esse tipo de pensamento
está muito claro em todas as obras de Freinet. Isso porque ele acredita
que uma escola contextual nascida de uma escola comunitária é
cheia de vitalidade e está integrada principalmente à cultura geral.

Da mesma forma, para que obtivesse uma educação melhor, uma
novo processo educacional é necessário, que a sociedade, a política,
a moral e o cotidiano dos indivíduos e grupos sociais sofreram grandes
mudanças, para que se tenham resultados. Esses praticaram as
contribuições educacionais de Freinet e propuseram um projeto
político dedicado à melhoria dos direitos sociais: o processo de
humanização na educação.
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Nota

3A compreensão de Paulo Freire sobre a Humanização do Ser Humano
constrói-se como ontologia do ser. Ele entende que o ser humano é
um ser inacabado em processo constante de humanização. Para Freire
Educação Libertadora é igual à humanização do ser humano, isto é,
“a passagem de uma consciência ingênua a uma consciência crítica
capaz de tornar os educandos sujeitos do processo educativo bem
como de sua própria história” (FREIRE, 1996, p. 45).
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RESUMO

O presente artigo constitui uma reflexão sobre as atuações
feministas na Psicologia e no sistema judiciário, abordando o caso
da menina de 10 anos que realizou um aborto legal em Recife e
analisando sua repercussão negativa. É feita uma alusão ao que o
Estado propõe penalmente para as situações de violência sexual,
bem como os tipos de vitimização existentes e dados estatísticos
relativos às ocorrências de estupro no Brasil. Ademais, discute-se
sobre a influência da religião na percepção das pessoas e como isso,
junto à ineficácia do sistema judiciário, reflete na vida em sociedade.

Palavras chave: aborto legal; direitos das mulheres; direitos
humanos; feminismo; psicologia.

ABSTRACT

The present article constitutes a reflection about the feminist
actuations in Psychology and in the judicial system, approaching the
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10-year old girl who did a legal abortion in Recife and analyzing its
negative impact. A reference is made to what the State criminally
proposes to the sexual violence situations, as well as the existing
victimization types and statistical data about the rape occurrences
in Brazil. Furthermore, it discusses the religious influence in people’s
perception and how it, combined with the judicial system inefficiency,
reflects in community life.

Keywords:  legal abortion; women rights; human rights; feminism;
psychology.

1. INTRODUÇÃO

A noção de Direitos humanos é algo posterior à Segunda Guerra
Mundial, com o advento da Declaração Universal dos Direitos dos
Homens em 1948 (AZAMBUJA; NOGUEIRA, 2008). Os tratados
internacionais e as Constituições que garantiriam direitos específicos
aos indivíduos possibilitam criar obrigações e responsabilidades aos
Estados signatários, permitindo compensações na violação de direitos
- assim, ao assinar um tratado internacional, o Estado fica obrigado
a cumpri-lo (AZAMBUJA; NOGUEIRA, 2008). Dessa forma, a
compreensão dos Direitos humanos enquanto respeito à dignidade
humana é algo recente, e é um tratado internacional, sendo o Brasil,
signatário. Com a Declaração dos Direitos dos Homens, iniciou-se
então uma nova história na humanidade, resultando em uma discussão
sobre respeito e igualdade, mesmo ainda sendo um começo com
necessidades de melhorias, pois as mulheres ainda eram vistas como
cidadãos de “segunda classe” em quase todo o mundo, considerando
a flexão de gênero “Homens” (AZAMBUJA; NOGUEIRA, 2008). Em
1979, após a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres, organizada pela ONU, a violência
contra a mulher passou a ser considerada uma violação aos direitos
humanos (AZAMBUJA; NOGUEIRA, 2008). 

No Brasil, ocorreu uma importante atuação feminista - o
“lobby do batom” - que influenciou a revisão do texto constitucional,
com propostas encaminhadas à Assembleia Nacional Constituinte -
com o famoso Art. 5 que afirma sobre a igualdade de homens e
mulheres em direitos e obrigações (AZAMBUJA; NOGUEIRA, 2008). 
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O feminismo tem sido um tema atual, principalmente com o
advento das redes sociais. Mulheres jovens vêm lendo sobre o assunto,
antes tratado enquanto tabu, ou por um viés preconceituoso, muitas
vezes sob um ponto de vista religioso. O surgimento do movimento
feminista trouxe novo fôlego ao interesse às questões de gênero
(AMÂNCIO, 2001; NOGUEIRA, 2001 apud NEVES; NOGUEIRA, 2003). O
advento de uma psicologia “feminista” seria um caminho natural,
haja vista que os processos sociais são comportamentos, e
comportamentos são estudados pela Psicologia. A Psicologia
feminista, enquanto ciência, tenta compreender os efeitos do gênero
na construção dos papéis desempenhados socialmente, considerando
recortes de classe, raça e gênero (AMÂNCIO, 2001; NOGUEIRA, 2001
apud NEVES; NOGUEIRA, 2003). Algumas demandas sociais são
específicas para cada gênero, como pautas sobre feminicídio, aborto
legal e violência sexual, o que demanda do Estado ações sociais e
penais quando necessário. Uma vitória dos movimentos feministas
mais atuais é a Lei Maria da Penha, onde é possível visualizar um
momento de total indiferença do Estado para a formulação de uma
política nacional de enfrentamento da violência doméstica (SANTOS,
2010). Outras políticas sociais foram pautadas após uma
movimentação de grupos de mulheres/feministas, que foram
discutidas pelas mídias e pelo Judiciário, como a criança que
engravidou aos 10 anos e teve seu aborto legal dificultado pelo
Judiciário e por movimentos neopentecostais. (GAMA; MADEIRO,
2020).

De acordo com Pelisoli e Dell’Aglio (2014), as situações em que
há maus-tratos, abusos ou disputas de guardas são situações em que
a Psicologia faz intersecção com o Direito. O Direito, enquanto grande
área do conhecimento, lida com pessoas, comportamentos,
afetividades. A Psicologia, enquanto área de conhecimento, pode
enriquecer o Direito nestes aspectos, por estudar o comportamento
humano e suas particularidades. No que tange o contexto do trabalho
com abuso sexual contra crianças e adolescentes, a articulação entre
essas duas áreas é inevitável, por serem situações complexas, com
evidências contraditórias ou não muito bem definidas (OATES; JONES;
DENSON; SIROTNAK; KRUGMAN, 2000 apud PELISOLI; DEL’AGLIO,
2014). Ainda, envolvendo ambas as áreas, encontra-se a Vitimologia
que aborda os quatro tipos de vitimização que toda vítima sofre e
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que envolvem o crime ocorrido, o sistema judiciário, a sociedade e
a mídia (HAIDAR; ROSSINO, 2017).

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Para este artigo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica
utilizando as palavras-chave: feminismo, psicologia, direitos
humanos, psicologia forense, psicologia jurídica, direito das
mulheres, aborto legal. 

Foram incluídos artigos que versassem sobre as temáticas
pesquisadas. A base de dados utilizada foi o Google acadêmico. Os
artigos incluídos nesta pesquisa serviram de fundamento para a
discussão do caso da menina do Espírito Santo que engravidou após
quatro anos de abuso.

2.1 Relato de caso

 Uma menina de 10 anos, residente no interior do Espírito Santo,
após quatro anos de abusos sexuais praticados pelo marido da tia,
engravidou e deu entrada em um hospital público. Os médicos
notaram a barriga avantajada da criança, confirmando a gravidez
de três meses. A menina morava com os avós. Segundo relatado
pelas assistentes sociais que acompanhavam o caso, a menina
apresentava sofrimento, gritava e chorava pois não queria levar a
gravidez adiante (VALADARES; MAIA; CANOFRE, 2020). 

Inflamados por influenciadores digitais, os dados da menina foram
vazados pelas redes sociais, contrariando o que é preconizado pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente, vitimizando a criança, após
ter o aborto legal negado pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio
Moraes, em Vitória. Segundo o superintendente do Hospital, o aborto
legal poderia ser realizado caso o feto apresentasse até 22 semanas
e 500 gramas, e o feto apresentava 537 gramas, sendo a decisão da
equipe dar alta para a vítima procurar outro hospital de referência
fora do Estado, com competência para fazer o procedimento com
segurança. Após a negativa do hospital, a criança viajou para Recife
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e passou pelo procedimento. Neste momento, seus dados foram
vazados e houve protesto em frente ao hospital em que esta se
encontrava internada. O aborto foi realizado, o Ministério Público
apura o vazamento das informações, assim como a atuação dos grupos
que perseguiram a vítima. A Justiça do Espírito Santo determinou
que os autores das postagens apagassem as informações (VALADARES;
MAIA; CANOFRE, 2020). 

2.2 Resultados e discussão

A despeito do caso acima ilustrado, pode-se visualizar que o Art.
5 das disposições preliminares do ECA, “Nenhuma criança ou
adolescente será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido
na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão, aos seus
direitos fundamentais” (PLANALTO, 1990) foi desrespeitado em mais
de uma perspectiva. O Estado deveria ter atuado em mais de uma
instância para com a menina, oferecendo subsídios de proteção, e,
além disso, o próprio Estado ofereceu violência, crueldade e opressão
ao negar à menina o seu direito ao aborto legal após sofrer anos de
violência sexual. A primeira violência que a criança recebeu foi o
abuso, seguido do descaso, violência, crueldade, preconceito,
exposição e humilhação, justo daqueles que deveriam protegê-la. 

A exemplo dos descasos e da desumanização do sistema judiciário
para com os direitos das mulheres, pode-se abordar o difícil caminho
para a sanção da Lei Maria da Penha e como essa lei foi criada.
Maria da Penha Maia Fernandes é uma mulher brasileira que viveu
um relacionamento abusivo em que seu marido, Marco Antônio
Heredia Viveros, realizava agressões bruscas, como o disparo de tiros
enquanto ela dormia e a tentativa de eletrocutar a esposa, ambos
em 1983, deixando-a paraplégica aos 38 anos de idade. Maria da
Penha lutou por anos para que seu agressor fosse condenado, e,
vinte anos após o crime, o processo criminal foi concluído e Marco
Antônio foi preso. A pressão da mulher, dos direitos humanos e de
entidades feministas movimentaram o caso até que, em 1996, este
chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que
declarou que o Brasil havia violado os direitos de Maria da Penha
com a ineficácia do sistema judiciário. Ainda assim, por anos, o caso



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

64      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 03 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

de Maria da Penha foi ignorado e, depois de organizações não-
governamentais e o CIDH pressionarem o governo Lula, este instituiu
secretarias e grupos de combate à violência doméstica até que,
finalmente, em 2006, a Lei 11.340 foi aprovada e batizada de “Lei
Maria da Penha” (SANTOS, 2010; PIOVESAN; PIMENTEL, 2014).

Algumas demandas dos movimentos feministas podem causar
polêmicas, a depender da localização de seus demandantes. O Brasil
é um país com maioria religiosa, sendo, em 2000, 73,8% católicos e
15,4% evangélicos (PIERUCCI, 2004). Sendo a religião um dos
ambientes dos quais o indivíduo se desenvolve e o ambiente influencia
a personalidade, preferências e outros aspectos de cada indivíduo,
o aspecto religioso pode influenciar as percepções da sociedade sobre
aspectos considerados como “tabus”. As religiões cristãs condenam
o aborto em qualquer caso, situação diferente em nosso Código Penal,
que permite o aborto para gravidez decorrente de estupro e quando
oferece risco à mãe. Ainda houve decisões do Supremo Tribunal
Federal (STF) que permitiram o aborto em caso de anencefalia do
feto (BRASIL, 2012). Tais leis e decisões jurídicas não são do agrado
de uma boa parcela da população brasileira, principalmente por
motivos religiosos. 

Ainda, em nosso Direito Penal Brasileiro, ter conjunção carnal
ou atos libidinosos com menores de 14 anos é considerado Estupro
de Vulnerável (Artigo 217-A do Código Penal), com pena de oito a 15
anos de reclusão. Desta forma, inegavelmente, a criança de 10 anos
foi vítima de violência sexual, pois presume-se que ela não apresenta
maturidade para consentir. Desta forma, a criança teria direito, à
luz da legislação vigente, da Constituição e dos tratados de Direitos
Humanos, ao aborto legal. O aborto foi realizado, não sem antes de
causar uma comoção em diversas parcelas da população; grupos
religiosos atacaram a vítima, causando uma situação de
revitimização, com violências sociais e institucionais, que podem
causar descrença no sistema e transtornos psicológicos
(VASCONCELOS; AUGUSTO, 2015). Mediante tais fatos, pode-se
afirmar, que a garota passou pelos 3 tipos de vitimização mais
conhecidos: a vitimização primária, que ocorre no ato do crime e
pode refletir de maneira a produzir danos psicológicos, físicos e
materiais na vítima; a vitimização secundária, que ocorre na relação
que a vítima cria ao recorrer ao sistema judiciário quando os
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responsáveis pelo processo não oferecem a consideração e o
acolhimento ao sofrimento da vítima, oferecendo a possibilidade da
mesma perder a credibilidade em seus depoimentos; e a vitimização
terciária, que ocorre na relação entre a vítima e a sociedade, em
que esta última, assim como o sistema judiciário, não oferece uma
receptividade à vítima, mas, sim, repulsas, estigmas, ofensas e
descrédito, julgando suas posturas, seus costumes e valores e
tentando utilizá-los como justificativa para que o criminoso fizesse
o que fez (HAIDAR; ROSSINO, 2017). 

Apesar do caso citado anteriormente ter causado repercussão e
comoção na sociedade, não se trata de uma situação inédita no
Brasil. De acordo com o Sistema de Informações Hospitalares do
SUS, são registrados no país, em média, 6 abortos em meninas de 10
a 14 anos por dia, além de uma média de 26 mil partos de garotas
nessa mesma faixa etária por ano. Em 2020, foram registradas 34
interrupções de gravidez por razões médicas de meninas de 10 a 14
anos, e mais 1.022 outras envolvendo mulheres de todas as idades.
Considerando o que foi abordado anteriormente sobre o Estupro de
Vulnerável, pode-se inferir que todas essas 34 meninas que realizaram
o aborto legal neste ano foram estupradas, sem contar as que não
tiveram seu direito aprovado pela justiça e as que não engravidaram
do estuprador (MAGENTA; ALEGRETTI, 2020). Ainda, segundo o Fórum
Brasileiro de Segurança Pública (2019), das vítimas de estupro nos
anos de 2017 e 2018, 63,8% se enquadram em estupro de vulnerável
e, destas, 81,8% eram meninas, o que demonstra como a violência
de gênero é evidente no Brasil.

Ainda, durante o desenvolvimento deste artigo, foi publicada,
no Diário Oficial da União, uma mudança na portaria sobre aborto
legal que pode dificultar o acesso das mulheres ao direito da
interrupção de gravidez causada por estupro prevista por lei. O
ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou a
interlocutores que a portaria sobre o aborto legal não poderia
continuar nos mesmo termos criados em 2005, e desenvolveu as
alterações que obrigam os profissionais de saúde a informar à polícia
todo suposto estupro e os confirmados, anexando à documentação
diversos exames físicos gerais e ginecológicos, além de uma detalhada
anamnese e um extenso interrogatório sobre o estupro, em que a
vítima terá que falar sobre os detalhes do ocorrido e, inclusive,
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responder a perguntas sobre seu agressor. Além disso, o profissional
de saúde responsável pela interrupção da gravidez terá a possibilidade
de realizar uma ultrassonografia e mostrar o feto à mulher, se esta
desejar, antes que ela expresse sua concordância para o procedimento
do aborto em um documento (MUNIZ, 2020a; MUNIZ, 2020b). Pode-
se refletir, a partir disso, que a vítima será submetida a diversos
constrangimentos durante todo o procedimento para conseguir
acessar o direito ao aborto legal, somados à humilhação e ao trauma
vividos durante a violência sexual. 

O abuso sexual infantil é um problema social e sobretudo, um
problema de saúde pública, e por tais características, encontra-se
na intersecção da Psicologia e do Direito - além de áreas da saúde e
da assistência social - o Direito age enquanto aplicador da lei e a
Psicologia, buscando compreender a complexidade dos sujeitos, suas
subjetividades e o contexto familiar e social (PELISOLI; DEL’AGLIO,
2014). Decisões judiciais mudam vidas (COSTA; PENSO; LEGNANI;
SUDBACK, 2009 apud PELISOLI; DEL’AGLIO, 2014) - pessoas são
encarceradas, livres, mudam de família por meio de decisões da
magistratura - por isso há a necessidade que estas atravessem por
mais de uma disciplinaridade, com o objetivo de resguardar direitos
- e respeitar individualidades.

3. CONCLUSÃO

Casos como o relatado neste artigo acontecem todos os dias em
nosso país - por isso urge a necessidade que exista um tratamento
mais humanizado para as vítimas que adentram ao sistema judiciário.
O desrespeito aos direitos da vítima relatada é uma infração aos
acordos internacionais e legislações específicas, sendo, também,
uma violação aos Direitos Humanos. Enquanto este manuscrito foi
desenvolvido, outras notícias envolvendo mulheres, crimes e a
conduta árida do judiciário surgiram, e continuarão surgindo todos
os dias, enquanto não houver um movimento de humanização do
sistema judiciário. Em contrapartida, portarias com condutas
violentas, como a nova portaria sobre o aborto legal, precarizam
ainda mais as relações humanas dentro do sistema. A partir disso, é
demonstrada a importância de lutas como a do movimento feminista
pelos direitos que deveriam ser garantidos a todo ser humano na
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prática, e não somente na teoria. Ademais, pode-se observar a
Psicologia, em conjunto ao Direito, como fonte de forças para
mudanças, oferecendo à sociedade esperanças de dias melhores com
menos violência, precariedade do sistema que deveria proteger a
comunidade e mais qualidade de vida. 
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RESUMO

A mulher moderna vem ganhando novo espaço, além de mãe
ela está inserida no mercado de trabalho, tornando-se uma fonte
de renda e figura de autoridade, levando-a ressignificar o seu
papel na sociedade, diferentemente de tempos passados, em que a
mulher tinha o seu papel escolhido pela comunidade sem o seu
consentimento pessoal. O objetivo geral deste trabalho é de
compreender a mulher em desacordo com as tradições de papéis
sociais normativos na contemporaneidade e estudar a identidade
feminina construída até os dias atuais, sob o olhar da Psicologia
Social.

Palavras-chave: Feminilidade; identidade; não-maternidade;
papel social.
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ABSTRACT

The modern woman is gaining new space, in addition to being a
mother, she is inserted in the job market, becoming a source of
income and a figure of authority, leading her to reframe her role in
society, unlike in the past, when women he had his role chosen by
the community without his personal consent. The general objective
of this work is to understand women in disagreement with the
traditions of normative social roles in contemporary times and to
study the female identity built up to the present day, under the
perspective of Social Psychology.

Keywords: Femininity; identity; non-maternity; social role.

1. INTRODUÇÃO

A mulher moderna vem ganhando novo espaço, além de mãe
ela está inserida no mercado de trabalho, tornando-se uma fonte
de renda e figura de autoridade, levando-a ressignificar o seu papel
na sociedade, através de sua autonomia e de seus objetivos próprios,
ela tem a liberdade de escolha do seu propósito pessoal,
diferentemente de tempos passados, em que a mulher tinha o seu
papel escolhido pela comunidade sem o seu consentimento pessoal.
(PATIAS & BUAES, 2012). E conforme as mudanças graduais, a opção
pela não maternidade cresce em países ocidentais, vale ressaltar que
esse fenômeno não ocorre universalmente e está relacionado a questão
sócio- cultural, histórica e econômica da mulher. (PATIAS & BUAES,
2012). Porém, ainda existe uma normatização do papel social feminino,
como casada, dona de casa e mãe. (SOUZA, 2017). Não há compreensão
da pluralidade da identidade feminina em geral pela sociedade, a
mesma impõe um papel à mulher, impedindo o seu protagonismo em
sua própria história. (SOUZA, 2017). E caso a mulher decida pelo
oposto, de não ter filhos ou não se casar ou não se contentar em
ganhar menos que o marido e ainda tomar conta dos afazeres do lar,
além de ser julgada como rebelde e contra sua natureza, esta mesma
é condenada de forma implícita à exclusão social. (SOUZA, 2017).

Segundo Camino e Ismael (2012), na sociedade existe dois grupos,
os dominadores e os dominados, e a mulher ocupa por muito tempo
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o grupo de dominados, resultando em uma visão de mundo
androcêntrica. Nesta perspectiva o dominante pré-julga o dominado
baseando-se na biologia, em que a mulher tem o papel de gerar
filhos e criá-los e o homem de proteger a prole e prover recursos,
com extensão para o mercado de trabalho a mesma função social
para a mulher é pré-determinada, profissões relacionadas ao cuidado
de crianças, de pessoas doentes, de pessoas idosas e também à
limpeza de ambientes. (CAMINO & ISMAEL, 2012). Evidentemente
não é somente uma visão biológica, mas um conjunto de crenças
sociais que passaram de geração em geração, levando o meio social
a interpretar como algo natural (argumento advindo do grupo
dominante) conforme os autores Camino e Ismael (2012). É
importante trazer ao conhecimento que as identidades sociais são
construídas nas relações intergrupais, ou seja, a mulher desenvolveu
sua identidade em ambiente masculino, onde é estritamente definida
e relacionada ao homem, sem a liberdade de uma identidade
independente. (BEAUVOIR,1949). E explicitamente e implicitamente
foi diminuída a imagem feminina por dominantes e que se
apropriaram de argumentos “de ser algo natural” não sendo para
eles um modo de opressão ou de injustiça. (CAMINO & ISMAEL, 2012).
Esse mecanismo de dominação constitui o que entende-se por
sociedade patriarcal, que visa a figura masculina como o centro da
sociedade, se desdobrando no machismo estrutural e no machismo
das relações cotidianas, em que se prossegue até os dias atuais em
todos os âmbitos sociais. (MOYA, 2019).

O papel social feminino depende da escolha de cada mulher, é a
mesma que constrói a sua identidade, através de novos modos de
subjetivação na modernidade, as atuais representações sociais se
tornam referências para novas configurações de poder, valorizando
a feminilidade. (PATIAS & BUAES, 2012).

Mediante a problemática, o objetivo geral deste trabalho é de
compreender a mulher em desacordo com as tradições de papéis
sociais normativos na contemporaneidade e estudar a identidade
feminina construída até os dias atuais sob o olhar da Psicologia Social,
através dos objetivos específicos de apontar os papéis da mulher
impostos pela sociedade normativa; descrever a pluralidade da
identidade feminina na contemporaneidade e analisar a mulher na
construção de sua identidade.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Este trabalho é uma pesquisa de cunho bibliográfico com base
em material previamente selecionado em bancos de dados, como
Scielo, Google acadêmico, IBGE e PNAD a partir das seguintes
palavras-chave: Feminilidade; identidade; não-maternidade; papel
social.

O método que foi utilizado é de revisão bibliográfica, através de
livros, artigos, projetos de pesquisa, estatísticas qualitativas e
quantitativas, ao qual foram analisadas mulheres em seu
protagonismo e em desacordo com papéis socionormativos.

A questão investigada é que na atualidade ainda deparamos com
uma sociedade que dita um padrão em relação a escolhas afetivas e
particulares da mulher; um único modelo de mulher: como casada,
dona de casa e mãe. O referente trabalho tem a finalidade de crítica
à sociedade moderna que ainda julga mulheres que não se encaixam
em sua visão de identidade feminina. O problema se estende para o
impacto que é gerado no emocional dessas mulheres, quando não
compreendidas e julgadas em suas escolhas pessoais.

2.2 Resultados e discussão

A concepção do padrão de feminilidade está relacionada a
atributos biológicos e culturais, por ser o corpo feminino passível de
procriação, a mesma é destinada à maternidade, assim é definido o
papel da mulher pela sociedade, esperando que a própria desempenhe
a função imposta, com as virtudes cabíveis a figura feminina, como
o recato, a docilidade, a passividade em relação às necessidades e
desejos dos homens e dos filhos. (KEHL, 2008).

Segundo a Psicóloga paranaense Liediani Medeiros de Souza, uma
percepção comum das pessoas sobre a identidade feminina, é de
que não se pode ser mulher sem o desejo de casar e ter filhos, a
mulher tem um ciclo, e em algum momento da vida vai sentir a
necessidade de viver a maternidade, por esta razão, a mesma vai
desejar ser mãe, devendo buscar uma relação estável e casar-se,
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pois sua função maior é de cuidadora dos filhos e do marido.
(SOUZA,2017).

Historicamente a identidade feminina foi construída sob o
conceito de seu corpo materno, dessa forma foi mantida no espaço
privado com a justificativa da maternidade, sendo domesticada para
que seus desejos não destruíssem a ordem social e familiar, tornando
reduzida a força de seu sexo (KEHL, 2008), dedicando-se à família e
às tarefas domesticas, zelando pelo bem-estar do marido e filhos,
vocação que beneficiava toda a sociedade. (COLLING, 2004; SCAVONE,
2001).

Assim, o modelo de família no início do século XX até a década
de 60, foi organizada com diferentes papéis entre homens e mulheres.
Enquanto a representação masculina foi associada ao “homem
público”- que sustenta a família -, a feminina foi vinculada à imagem
da “mulher privada” – que cuida dos afazeres domésticos e dos filhos.
(PRATTA & SANTOS, 2007).

 Confere-se, desta forma, às mães, um aumento do status social,
ao mesmo tempo em que se culpabiliza as mulheres que fugiam
dessa regra. (ARIÈS, 1981). Os significados da maternidade associados
ao amor e ao cuidado passaram a afirmar referências de valores
consideradas ideais. Discursos culturais, durante séculos, recrutaram
mulheres a se identificarem com eles, tomando-os como verdades e
constituindo suas identidades femininas.

Diante do exposto, é relevante pensar sobre os novos modos de
subjetivação da mulher, não unicamente pelo viés da maternidade e
do casamento, sendo que, na contemporaneidade, principalmente
nas camadas médias, as mulheres tendem a priorizar projetos
individuais. (BARBOSA & ROCHA-COUTINHO, 2007; FONSECA, 2005).

Na área da Psicologia, estudamos os diversos fenômenos sociais.
É imprescindível a importância da mulher na sociedade, mas podemos
notar que esta importância social é de perspectiva unilateral, e cabe
a nós estudantes de psicologia em campo transformar essa
perspectiva em crítica, com uma visão mais ampla e questionadora
de preceitos.

A mulher ainda encontra desafios na atualidade em relação as
suas próprias escolhas, a mesma não assumindo o papel social que a
sociedade normativa exige de forma subjetiva, é interpretada como
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alguém que não serve para a comunidade, as pessoas tendem a olhar
com estranheza para as mulheres que não tem o sonho de ser mãe,
ou se casar, ou mesmo aquelas que “não abrem mão de trabalhar
fora de casa”, julgando-as por não se encaixarem no padrão, levando
as próprias a se angustiarem por não corresponderem às expectativas
da sociedade. Esse tipo de violência ocorre com frequência, muitas
das vezes sem que os agressores percebam o ocorrido, pois é algo
que faz parte do inconsciente coletivo (JUNG, 2000).

O movimento feminista deu voz às mulheres que foram oprimidas
por séculos, a luta não cessa, há muito a conquistar, e é perceptível na
atualidade o aumento na comunicação de mulheres publicamente em
relação aos seus desejos reais, vemos na mídia e no dia a dia, pessoas
que não tem desejos maternais ou matrimoniais falarem abertamente
sobre isto, as mesmas tem outros desejos de investimentos como
exemplo; de ter uma carreira profissional, de viajar, de ser ativista,
adotar animais, de comprar um carro, passar em um concurso e ter
estabilidade. Portanto, a incompreensão e equívoco dos demais, gera
um impacto no emocional dessas mulheres por não fazerem parte do
modelo social, mesmo que elas são bem resolvidas quanto aos seus
propósitos, há um julgamento por parte de outros inconsequentemente
produzindo um mal estar entre as mulheres.

Conforme a Pesquisa Nacional de Domicílios – PNAD (2007), a
taxa de fecundidade das mulheres brasileiras vem diminuindo. Entre
os anos de 1940 e 1960 girava em torno de 6,0 filhos/mulher, já no
ano de 2007 passou para 1,95 ficando abaixo do nível de reposição
da população (2,1 filhos por mulher). Segundo o IBGE (2009)
comparando-se o censo de 1997 e o de 2007, constata-se um aumento
de 3,1% de casais sem filhos, que passou de 12,9% para 16% da
população. As pesquisas concluem que isso ocorre devido ao aumento
da escolarização das mulheres, da sua inserção no mercado de
trabalho e da maior expectativa de vida populacional e resultando
em diminuição da taxa de natalidade e aumento de casais sem filhos
principalmente em classes médias e altas.

3. CONCLUSÃO

Concluímos que a hipótese a princípio, é que há falta de
conhecimento e reflexão por meio das massas, questionamentos são



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 03 - ISSN 1676-6814      77

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

fundamentais para o ser humano se direcionar e ter empatia pelo
outro.

O que espera- se desta pesquisa, é de compreender a mulher em
desacordo com os padrões ditados pela sociedade, apontar os papéis
sociais da mulher impostos pela comunidade e analisar a mulher na
construção de sua identidade.

Na contemporaneidade, novos significados reproduzem novos
sentidos para as experiências femininas. As identidades que se
estabilizaram no mundo social moderno por meio de papéis impostos
pela sociedade às mulheres estão em declínio. Em relação à
maternidade, compreende-se que diferentes significados atribuídos
à experiência de ser mãe nas sociedades em que vivemos hoje tornam
incertezas e transitórias as identidades sociais. (PATIAS & BUAES,
2012).  “Não se nasce mulher, torna-se mulher.” (BEAUVOIR,1949).

4. REFERÊNCIAS

ARIÈS, P. História social da criança e da família. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Guanabara, 1981

BARBOSA, P. Z.; ROCHA-COUTINHO, M. L. Maternidade: novas
possibilidades, antigas visões. Psicologia Clínica, 19(1), 163-185, 2007

BEAUVOIR, S. Le Deuxième Sexe. Paris: Gallimard, 1949

CAMINO, L.; ISMAEL, E. O papel da Psicologia nos processos de
exclusão social. p. 185-190. Guerra, A. M. C.; Kind, L.; Afonso, L.;
Prado, M. A. M.  (orgs.) Psicologia Social e Direitos Humanos, 2º ed.
Belo Horizonte: Artesã, 2012

COLLING, A. A construção histórica do feminino e do masculino. In
M. N. STREY, S. L. CABEDA, & D. R. PREHN, Gênero e cultura: questões
contemporâneas. Porto Alegre: Edipucrs, 2004, p. 13-37

IBGE-  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo
demográfico (2009). Acesso em 29 maio/2019, em http://
www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indic_sociosaude/
2009/indicsaude.pdf        

JUNG, C. G.; Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Tradução



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

78      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 03 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

Maria Luíza Appy, Dora Mariana R. Ferreira da Silva. 2ª ed. Petrópolis:
Vozes, 2000, vol. IX/1

KEHL, M. R. Deslocamentos do feminino (2ª ed.). Rio de Janeiro:
Imago, 2008.

MOYA, I. P. Machismo: Você entende o que significa? Ong Politize.
Santa Catarina: 8 julho/2019. Disponível em: https://
www.politize.com.br/o-que-e-machismo/ Acesso em: 05 outubro/
2020

PATIAS, N. D.& BUAES, C. S. “Tem que ser uma escolha da mulher”!
Representações de maternidade em mulheres não-mães por opção.
Revista Psicologia & Sociedade, Belo Horizonte, v.24, n.2, maio/
ago.2012. Disponível em: http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822012000200
007&lang=pt. Acesso em: 15 maio.2019

PNAD- Programa Nacional por Amostra de Domicílio (2007). Pesquisa
Nacional por Amostragem de Domicílio. Disponível em: http://
w w w. i b g e . g o v. b r / h o m e / e s t a t i s t i c a / p o p u l a c a o /
trabalhoerendimento/pnad2007/default.shtm Acesso em: 29 maio/
2019

PRATTA, E. M. M. & Santos, M. A. Família e adolescência: a influência
do contexto familiar no desenvolvimento psicológico de seus
membros. Psicologia em Estudo, 12(2), 247- 256, 2007

SCAVONE, L. Maternidade: transformações na família e nas relações
de gênero. Interface: comunicação, saúde e educação, 8, 47-60, 2001

SOUZA, L. M. E se eu não quiser ter filhos? Blogueiras Feministas,
Florianópolis- SC, abril/2017. Disponível em: https://
blogueirasfeministas.com Acesso em: 28 maio/2019.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 03 - ISSN 1676-6814      79

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

AS LUTAS DAS MULHERES POR DIREITOS E
EMPODERAMENTO: ESTUDO BIBLIOGRÁFICO

DOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA VIOLÊNCIA
CONTRA “O SER MULHER”

Oliveira, Maria Eduarda Policarpo de ¹ Aguillar, Cláudia Maria Bernava ²

1Discente do curso de Psicologia da Faculdade de Ensino Superior e

Formação Integral – FAEF; E-mail: mariaeduardapolicarpo@outlook.com

2Docente do curso de Psicologia da Faculdade de Ensino Superior e

Formação Integral – FAEF; E-mail: claudiabernava@hotmail.com

RESUMO

A luta das mulheres por um espaço digno na sociedade não é
atual. Essa luta por direitos é constante e, a cada dia, uma nova
conquista é registrada. Se hoje desfrutamos de alguns direitos
diante a sociedade é devido ao fruto das reivindicações de muitas
mulheres no passado. Porém, infelizmente ainda se encontra
vestígios dos preconceitos e de discriminação derivada das
tradicionais culturas anteriores; uma cultura tradicional e
patriarcal, que contribui para milhares de mulheres serem
vítimas de várias formas de manifestações de violência na qual
interfere diretamente na saúde e no bem estar psicológico da
mulher.

Palavras-chave: Cultura patriarcal. Desigualdade de gêneros.
Opressão a mulher. Empoderamento e psicologia.
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ABSTRACT

The struggle of women for a dignified space in society is not
current. This fight for rights is constant and, every day, a new
achievement is registered. If today we enjoy some rights before
society it is due to the fruit of the claims of many women in the
past. However, unfortunately there are still traces of prejudice and
discrimination derived from previous cultures; a traditional and
patriarchal culture, which contributes to the thousands of women
being killed in various forms of manifestations of violence in which
it directly interferes in the health and psychological well-being of
women.

Keywords: patriarchal culture. Gender inequality. Oppression of
women. Empowerment and psychology.

1. INTRODUÇÃO

Diante do limiar histórico da humanidade, a diferença biológica
e anatômica entre o corpo feminino e masculino se tornou aspectos
precursores para a desigualdade social entre os gêneros em várias
questões e concedeu a mulher um patamar de inferioridade em
relação ao homem. Nesse sentido, Bourdieu (2002) já retratava que
a representação estabelecida das estruturas sociais, produtivas e
reprodutivas, no qual se baseia apenas nas divisões sexuais (tanto
do trabalho de produção e como o de reprodução biológica e social)
traz ao homem um lugar de privilégio que universalmente foram
atribuída a eles.

“...bem como nos esquemas imanentes a todos os habitus: moldados por tais
condições, portanto objetivamente concordes, eles funcionam como matrizes
das percepções, dos pensamentos e das ações de todos os membros da
sociedade, como transcendentais históricos que, sendo universalmente
partilhados, impõem-se a cada agente como transcendentes” (BOURDIEU,
2002, p. 45).

A fim de serem respeitadas e consideradas dignas, algumas
mulheres tem que se submeter a comportamentos sociais e
psicológicos enraizados, nos quais a sociedade julga como condutas
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adequadas, como por exemplo seu comportamento frente a
sexualidade, a maternidade, ao seu modo de ser. Consequentemente
acabam por se distanciar do que realmente é e cada vez mais reprimi
seus desejos.

Freud (1923) em seus escritos já observava a repressão referente
a vivência da sexualidade da mulher naquela época, sendo uma das
principais causas da histeria feminina. Embora alguns conceitos
reflitam a supremacia do masculino, Freud corrobora com o
pensamento de que a sociedade exerce imposições sociais frente as
mulheres que busca a afirmação de sua sexualidade, acarretando
uma repressão de seus instintos e desejos, deixando-as inferiorizadas
e submissas frente aos homens (FREUD, 1923).

Mesmo diante de grandes lutas e conquistas, a sociedade
contemporânea é herdeira de uma perspectiva cultural baseada no
patriarcalismo no qual fora construída milenarmente, sendo
repercutida até hoje na vida de muitas mulheres. Nessa perspectiva
o presente artigo tem como foco abordar os aspectos psicológicos
da cultura patriarcal na vida das mulheres e a importância de suas
lutas por direitos e empoderamento.

A discussão desse tema se torna sine qua non para o estudo da
psicologia, pois consiste em colocar o cerne da questão sobre o
modelo social que vivemos, entendendo- o como parte de uma
sociedade no qual é realizado o controle do corpo e da sexualidade
das mulheres, deixando de lado suas singularidades e enquadrando-
as em uma identidade imutável, em um padrão de comportamento
pré-determinado. Esses padrões são passados culturalmente para
gerações futuras e acabam contribuindo para o preconceito e
discriminação, e consequentemente para sofrimentos psíquicos.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

A pesquisa bibliográfica narrativa foi utiliza como método de
estudo. O levantamento bibliográfico foi feito a partir de uma análise
de fontes secundárias como livros; artigos e trabalhos de conclusão
de curso encontrados dentro da área da Psicologia que abordam, de
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diferentes maneiras o tema proposto no presente artigo. Essas fontes
utilizadas foram pesquisadas nas plataformas de bases de dados
científicos Google Acadêmico e Internet Scientific Eletronic Library
On Line (Scielo). Foram utilizados os seguintes descritores: cultura
patriarcal, desigualdade de gêneros, opressão a mulher,
empoderamento e psicologia. O critério de seleção baseou-se na
relevância frente ao tema proposto.

2.2 Resultados e discussão

Embora se verifique avanços significativos no que diz respeito
aos direitos das mulheres na sociedade atual, a cultura patriarcal
ainda está longe de ser abolida e seus rastros cada vez afetam mais
a vida de milhares de mulheres, seja diretamente ou indiretamente,
oprimindo e se apropriando do existir feminino (MIRANDA,2019).

A sociedade machista criou uma imagem deturpada frente as
lutas das mulheres, um ideário social que reproduz discursos
simplistas e errôneos. Não se constitui apenas uma desigualdade
entre os sexos, mas sim, uma sociedade onde o feminino é
“governado” em sua maioria por sistemas masculinos, no qual tangem
regras, produz ideias e saberes sobre ambos os sexos (CABALLERO;
DIAS JÚNIOR, 2017).

As mulheres são docilizadas através de padrões constituídos em
diversas esferas da vida, são desapropriadas de sua existência e
essência, assim como retrata Foucault em uma de suas obras:

Os corpos das mulheres passaram – e passam – por toda uma coação calculada,
sendo de fato objetos e alvos de poder que se manipula, modela-se, treina-
se, que obedece, responde, torna-se hábil ou cujas formas se multiplicam
(FOUCAULT, 1997, p. 134).

Elas têm que se adaptar à estrutura objetiva denominada
feminina para produzir e replicar os esquemas imanentes, derivados
do processo de imposição da cultura masculina e na medida em que
ela inscreve um habitus ao corpo são vítimas do que Bourdieu chama
de “violência simbólica” (BOURDIEU, 2002).

A dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos,
cujo ser {esse) é um ser-percebido (percipi), tem por efeito colocá-las em
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permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência
simbólica: elas existem primeiro pelo, e para, o olhar dos outros, ou seja,
enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis. Delas se espera que sejam
“femininas”, isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, discretas,
contidas ou até mesmo apagadas. E a pretensa “feminilidade” muitas vezes
não é mais que uma forma de aquiescência em relação às expectativas
masculinas, reais ou supostas, principalmente em termos de engrandecimento
do ego. Em consequência, a dependência em relação aos outros (e não só aos
homens) tende a se tornar constitutiva de seu ser. (BOURDIEU, 2002, p. 82).

Esse desrespeito do direito de ser mulher é mais uma forma de
imposição de poder e soberania, pois aquela vida que deveria ser da
própria mulher é dominada pelo sistema patriarcal, no qual acaba
transformando em um objeto de manipulação de interesses.

Na relação social, ao interiorizar como realidade subjetiva e
concreta, o mundo que lhe apresentam, o indivíduo acaba por
exterioriza-lo em seus comportamentos e diante da busca por uma
aceitação social e uma identidade, de forma inconsciente, muitas
mulheres acabam se submetendo a imposição de uma identidade
diferente da sua, o que a faz negar sua própria natureza. A mulher
acaba por incorporar a ideologia de inferioridade, o sentimento
interno de vulnerabilidade inerente ao físico e ao psíquico e a
incompetência como indivíduo.

O masculino, colocado na posição de TER, fala desse lugar, com um significante
que possui (no campo simbólico) e se faz parâmetro. O feminino, posto no
lugar de SER, atende a demanda do TER. Para TER, deseja a partir da demanda
do masculino e assim busca uma significação a partir do que possui um
significante representativo da existência. Para ser inaugurado o lugar do
feminino, este tem que habitar o masculino e se colocar a partir do que
existe enquanto representação. Esta é a lógica falocêntrica que acomete os
homens e mulheres. Para ambos os sexos, torna-se um desafio autorizar-se
enquanto sujeito, driblando essa exigência. Percebe-se uma longa distância
entre o que o sujeito deve ser e o que ele é” (PENTEADO, 2007; p. 41).

Consequentemente, estabelecido esse conflito interno, poderá
lhe trazer diversos sofrimentos que podem agravar em doenças
psicossomáticas e em transtornos como transtornos depressivos e
ansiosos, síndrome do pânico e estresse pós-traumático; baixa
autoestima; medos; fobias; tendências ao consumo de álcool e
drogas; distúrbios de sono e de alimentação, além das consequências
da violência físicas como lesões graves, doenças sexualmente
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transmissíveis, gravidez indesejada e perda de interesse sexual, entre
outras, interferindo diretamente na saúde e no bem estar psicológico
da mulher.

Além disso, quando acometida de algum tipo de violência, muitas
vezes a mulher tende a ser culpabilizada frente ao imaginário social.
Embora seja claro o culpado, a culpa recaí em cima das mulheres
com justificativas que estão cada vez mais naturalizadas em relação
a roupa da vítima, comportamentos provocantes, falta de percepção,
decorrente a internalização de julgamentos e imposições do homem
sobre o gênero feminino, julgamento esses estereotipados
(MIRANDA,2019) e a vítima poderá ter um retraimento social
significante, perdendo sua produtividade em diversos âmbitos de
sua vida, como por exemplo, em seu desempenho laboral e seu
relacionamento com os demais colaboradores.

Outra situação em que é realizada coerção é frente a ideia de
que as mulheres devem concretizar seu “destino biológico” é
gigantesca. A escolha de gerar ou não uma vida em seu ventre deveria
ser da própria mulher, porém suas escolhas e seus desejos em relação
aos seus corpos são invalidados. Quando a mulher vai ao oposto a
ideia estabelecida da “maternidade compulsória”, acaba sendo
rotulada e excluída de meios sociais, sofrendo grandes coerções
(MIRANDA,2019). Se a mulher decidir ceder a essas coerções e gerar
filhos apenas pela aprovação social, consequências negativas poderão
vir tanto para a mãe (como uma depressão pós parto) quanto ao
bebê.

3. CONCLUSÃO

É notório que as relações opressivas que afetam as mulheres são
causadas pela predominante sociedade patriarcal. As mulheres sofrem
agressões tanto físicas, como morais e psicológicas e em grande
parte são culpabilizadas; sendo desrespeitadas em sua “liberdade”
de escolha, é irrevogável a importância de abordar temáticas deste
tipo no âmbito da Psicologia, pois o mesmo, anda em conjunto com
o respeito da dignidade e liberdade humana.

Os comportamentos agressivos que vão além da violência física,
tem deixado consequências negativas na vida das mulheres, onde o
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ser mulher se tornou algo difícil e arriscado (MIRANDA, 2019). Porém,
as mulheres lutam incansavelmente para não ser vista como
propriedade do homem e com isso, ser livre para construir sua
identidade e subjetividade. Se hoje desfrutamos de alguns direitos
diante a sociedade é devido ao fruto das reivindicações de muitas
mulheres no passado.

Portanto, é verossímil que a luta das mulheres por direitos e o
empoderamento são essenciais e uma busca constante para que
deixam ser submissas aos homens e a todo sistema patriarcal e passam
ser protagonistas de sua própria vida, sempre buscando usufruir da
igualdade, dignidade e respeito.
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RESUMO

O abuso infanto-juvenil é um problema de saúde pública que
vem crescendo em números alarmantes, fazendo-se necessário um
estudo para compreender todas as questões ligadas a esse fenômeno.
Visando as consequências do abuso e a necessidade de um tratamento
psicológico ativo proporcionado por políticas públicas, o presente
artigo tem como objetivo mostrar quais os impactos psicológicos do
abuso sexual sobre as vítimas e como a participação do psicólogo
pode contribuir na eficácia dos tratamentos nessas situações,
realizando um trabalho multidisciplinar, dentro das políticas públicas.
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Palavras chave: abuso sexual; impactos psicológicos; infância e
juventude; políticas públicas.

ABSTRACT

Child-abuse is a public health problem that is growing in alarming
numbers, it is therefore necessary a study to understand all the
issues related to this phenomenon. Aiming at the consequences of
abuse and the need for active psychological treatment provided by
public policies, the purpose of this article is to show what
psychological impacts of sexual abuse on victims and how a
psychologist can contribute to the effectiveness of treatment in these
cases by implementing a multidisciplinary work within public policies.

Keywords: sexual abuse; psychological impacts; childhood and
youth; public policies.

1. INTRODUÇÃO

Em uma sociedade onde relações sexuais ainda são um tabu,
falar do abuso sexual contra crianças e adolescentes é ainda mais
difícil e sigiloso, pois mesmo sendo uma questão geradora de graves
consequências na vida da vítima, o tema ainda diverge opiniões pelo
mundo todo, considerando as diferenças socioculturais de cada país.

O abuso sexual contra crianças e adolescentes pode ser
considerado um tema antigo. Embora conceitualmente não seja
possível encontrar registros históricos envolvendo tais atos,
historicamente, na antiguidade os mais novos eram vítimas de abusos
e maus tratos cometidos por indivíduos mais velhos, sendo ou não
de sua família. Atitudes como essas não eram consideradas abusos,
podendo-se citar como exemplo, relatos de livros de história que
descreviam práticas incestuosas dos imperadores Romanos, ou
passagens onde na época do Imperador Persa, era concedido o
casamento entre pai e filha ou mãe e filho (JUNIOR E RESENDE,
2017).

Em nossa atualidade, especialmente depois do advento da
Internet, ficamos espantados, mesmo estarrecidos e alarmados com
a pornografia infantil veiculada livremente, pelos inúmeros sites e
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endereços eletrônicos, e, também, entre estas plataformas. Crianças
são expostas em situações insinuantes, em relações sexuais com
adultos e, muito mais horripilante ainda, crianças de colo, bebês
submetidos às mais variadas torturas, cujo instrumento é a tara
sexual, muitas vezes, presente em alguém da própria família
(CAPITAO E ROMARO, 2008). De acordo com Kristensen (2004), o
abuso é caracterizado como problema na saúde pública por conta
de seu número elevado de casos e pelo impacto negativo nas vítimas,
nos familiares e na sociedade como um todo.

Atualmente, esse fenômeno é muito recorrente nos noticiários,
porém pouco recorrente nas clínicas psicológicas e considerando que,
segundo Queiroz (2001), a violência não é apenas física, como
também psíquica, sendo provocada por conversas obscenas,
apresentações impostas de conteúdo pornográficos e voyeurismo, é
necessário um tratamento multidisciplinar para amenizar os danos
nas vítimas. Para que isso ocorra, além de políticas públicas eficazes,
os profissionais da saúde precisam estar instruídos, estruturados e
capacitados para essa demanda.

A fim de atender as demandas advindas da violência sexual, existe
um órgão público de proteção e acompanhamento das vítimas, o
Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS),
que oferece o Serviço de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes, serviço esse, realizado por uma
equipe interdisciplinar, no qual o psicólogo exerce um papel muito
importante de intervenções no acesso a atenção e proteção da vítima.
O psicólogo, ao acompanhar os casos, deve considerar que os casos
de abuso sexual são diferentes entre si, deixando claro a necessidade
de visar a singularidade das vítimas. Também é de extrema relevância
que a família da vítima faça uma avaliação psicológica,
principalmente se um dos membros for o agressor (FLORENTINO,
2014).

O objetivo deste trabalho é evidenciar e discutir a cerca de
estudos na área da psicologia, os quais têm abordado a respeito dos
cuidados das vítimas de abusos sexuais e também sobre as atuações
dos psicólogos responsáveis pelo atendimento, de forma a evidenciar
brevemente a realidade do abuso sexual contra crianças e
adolescentes, visto que no Brasil ainda há um certo nível de carência
quanto a eficiência das políticas públicas.
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2. DESENVOLVIMENTO

A presente pesquisa conta com dados bibliográficos de estudos
científicos das bases de dados SciELO e PePSIC, bem como revisões
literárias e políticas nacionais, trazendo reflexões e discussões a
respeito do que a literatura diz a respeito do abuso sexual infanto-
juvenil, relacionando a atuação da psicologia no cuidado das vítimas
dentro das políticas públicas.

Com o crescente número de casos de abuso sexual contra crianças
e adolescentes, ações foram desenvolvidas no Brasil devido a diversos
movimentos que exigiam uma posição formal do Estado, já que essa
situação não recebia o devido tratamento, tendo pouca participação
das políticas públicas.  Com isso, em 1990, foi aprovado o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) que prevê proteção integral a
esse grupo, assim como garantia de direitos e prioridade, visando
protege-los de qualquer tipo de discriminação, exploração e
violência. A atuação do ECA foi muito importante para impulsionar a
criação de novas políticas nessa área, tanto que em 2000 foi criado
o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes (PNEVSCA), que serviu como referência na
criação de políticas, programas e serviços voltados para o melhor
enfrentamento dessas violências, que também envolvem abuso físico
e emocional (BRASIL, 2013, 1990).

Em pesquisa divulgada pelo Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos (2020), a Ouvidoria Nacional de Direitos
Humanos (ONDH) realizou um levantamento no qual indica que em
73% dos casos de abuso sexual ocorrem em ambiente intrafamiliar,
sendo que em 40% dos casos, o abuso parte do pai ou padrasto da
vítima, sendo elas na sua maioria crianças e adolescentes do sexo
feminino. Quando se trata do abuso em ambiente intrafamiliar, há
muitos fatores que podem estar ligados a isso, como falta de
comunicação e a não clareza dos papéis familiares, negligência e
passividade diante da violência, sentimento de não pertencimento
por parte da vítima, falta de afetividade, entre outros.  Nesses casos
os impactos cognitivo-comportamental são maiores, já que a vítima
não se sente segura nem mesmo em sua própria casa, pois convive
com o agressor (FORWARD E BUCK, 1989 apud HABIGZANG E CAMINHA,
2004, p. 30).
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Como estratégia de proteção à criança e adolescente vítimas de
abuso, e afim de romper com o silêncio que compõe tais casos, foi
estabelecido pelo Ministério da Saúde a obrigatoriedade de informar
os casos suspeitos ou confirmados, para todas as entidades de saúde
integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS). Após a notificação, é
feita uma Ficha de Notificação que possibilita um melhor estudo
sobre o caso, e possível contribuição para a formulação de políticas
públicas mais eficazes (BRASIL, 2020).

2.1. Abuso Sexual: Infância e adolescência

O DSM-5 (2014) define o abuso sexual infantil como quaisquer
ações de cunho sexual realizada por parte dos pais, cuidador ou
qualquer outro responsável pela criança, que tenham como finalidade
a gratificação sexual. As ações podem envolver contato físico ou
não, como por exemplo, exposição indecente, penetração, carícias
nos órgãos genitais da criança, e também podem ser ações voltadas
para exploração, no qual não há, necessariamente, contato direto
entre a vítima e o agressor, como no caso de enganar a criança ou
força-la a participar de algum ato sexual com outra pessoa.

Diante do pressuposto de que a violência sexual trata-se da
retirada da liberdade do sujeito, onde a vítima é submetida por
outro para a obtenção da gratificação sexual, impostas através de
coerção, persuasão, violência ou sedução, constata-se que tais atos
são inadequados tanto para a idade quanto para o desenvolvimento
psicossexual da criança e do adolescente. As consequências são
muitas, dependendo do tipo do abuso e da frequência da ocorrência,
bem como da idade da vítima e das possibilidades de denúncia ou
falar sobre o ocorrido, afinal, é comum que seja imposto a vítima o
sigilo, tendo o segredo a função de manter a família em concórdia e
protegê-la do julgamento da sociedade. Um exemplo seria o agressor
ser o provedor do sustento da família da vítima, e caso ele fosse
preso, a família perderia seu sustento financeiro, o que poderia ser
considerado pior que o próprio abuso (QUEIROZ, 2001).

Cada vítima reage ao abuso de forma singular, porém existem
algumas consequências danosas ao psicológico da criança ou do
adolescente que são mais frequentes como: perturbações de sono
por conta da angústia do ato ocorrer novamente; perda ou diminuição
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da autoestima, evidenciando sentimentos que invalidam seu valor
por ter sido alvo das práticas de abusos sexuais; comportamentos
autodestrutivos, nas crianças é comum lentidão, inquietude e
interromper comportamentos de brincar ou estudar e nos
adolescentes é frequente sinais de violência, irritabilidade e recusar
elogios de terceiros, podendo até tentar e cometer suicídio;
sexualidade vista como punitiva, possibilitando dificuldades de se
relacionar sexualmente na vida adulta e em alguns casos  as vítimas
ficam depressivas, angustiadas e desenvolvem sentimento de
inferioridade (QUEIROZ, 2001).

2.2. Práticas Humanizadas em Psicologia

Dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) existe a Política Nacional
de Humanização (PNH) que trabalha a partir de orientações clínicas,
éticas e políticas, tendo como algumas de suas diretrizes o acolhimento,
que consiste em construir relações de confiança, compromisso e vínculo
entre usuário e equipe, a partir de uma escuta qualificada voltada para
as necessidades do usuário; ambiência, que está relacionada com a
criação de espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, o que irá
contribuir para o acolhimento; e clínica ampliada e compartilhada,
que busca auxiliar no processo de atendimento às questões de
adoecimento e sofrimento, considerando a singularidade do sujeito e a
complexidade de seu problema (BRASIL, 2013).

Como citado anteriormente na introdução, Florentino (2014) diz
da necessidade do psicólogo entender cada caso e cada vítima de
forma singular, atuando de forma ética, o que nesse caso exige
neutralidade por parte do psicólogo responsável pelo atendimento,
já que é um tema gerador de revolta e tristeza, não permitindo que
ele atue conforme suas crenças e expresse julgamentos pessoais.

 Com todo esse suporte humanizado oferecido à vítima, é
importante que durante sua fala sobre o abuso sofrido, o psicólogo
não duvide da veracidade dos fatos, respeitando-a e colaborando
para a criação de um ambiente de acolhimento a fim de ganhar sua
confiança, permitindo assim, que a criança ou adolescente sinta-se
confortável para compartilhar as experiências que lhe causaram dor
e sofrimento, podendo elabora-las de acordo com o tempo delas
(PRADO et al., 2004).
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De acordo com Habigzang e Caminha (2004) é importante para o
tratamento das vítimas que os profissionais desenvolvam estratégias
no movimento de redução de danos. Tais estratégias variam, mas
como base de intervenção, os profissionais devem objetivar ações
como: diminuir o trauma da experiência vivenciada pela criança ou
adolescente, oferecendo suporte emocional durante suas crises; ser
um facilitador das verbalizações dos sentimentos, possibilitando
melhores formas de comunicação; trabalhar na prevenção de
comportamentos autodestrutivos, contribuindo para o alívio da culpa
sentida pela vítima; e prevenir possíveis disfunções de relações da
vítima com outras pessoas, já detendo um possível abuso
multigeracional.

3. CONCLUSÃO

O presente trabalho discutiu o conceito, formas e consequências
do abuso sexual contra crianças e adolescentes, bem como a atuação
do psicólogo dentro das políticas públicas brasileiras, abordando
estratégias de proteção e intervenções humanizadas no atendimento
das vítimas. Argumentou-se que diante a dificuldade ao acesso de
informações sobre o exposto e o fato de as vítimas não terem o
amparo necessário para a realizar a denúncia, é evidente a
importância de políticas públicas ativas visando a proteção dos
mesmos e a prevenção dos casos.

Tendo em vista tudo o que foi dito, considera-se que o abuso
sexual infanto-juvenil é um fenômeno complexo e que tem por
consequências alterações negativas na saúde física e, principalmente,
psíquica da vítima, se fazendo necessário um trabalho multidisciplinar
e humanizado no tratamento do sujeito. Conforme as políticas
públicas que trabalham com a prevenção e os cuidados das vítimas,
o trabalho do psicólogo é de extrema relevância no processo de
redução de danos e ressocialização.

Cabe destacar que mesmo existindo estudos estatísticos sobre
esses casos, sabemos que nem todo abuso é denunciado, o que não
permite a constatação real dos dados. Pensando nessa questão, é
importante que os meios de denúncia sejam mais divulgados, pois
dessa forma os estudos com amostras da população de crianças e
adolescentes vítimas de abuso sexual serão mais fidedignos,
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possibilitando uma melhor intervenção para diminuir a ocorrência
desse problema.

Por último, assinalam-se, mais uma vez, as limitações do presente
levantamento bibliográfico, que não pôde realizar uma pesquisa mais
aprofundada da literatura sobre atendimento a casos de abuso sexual
infantil. Isso não impede, entretanto, que se tenha uma visão genérica
do estado da arte da produção científica sobre o assunto.
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RESUMO

Sexualidade é um tema que desafia a nossa capacidade de pensar,
sobretudo, sexualidade na infância. Ao trazer uma discussão madura
sobre a ideia que a sexualidade está presente no ser humano, desde
a infância, Freud abalou as estruturas de uma sociedade e abriu
caminho para as pesquisas sobre a infância. Este trabalho pretende
discutir a sexualidade na infância a partir das descobertas da
Psicanálise.

Palavras-chave:  infância, sexualidade, Psicanálise, libido

ABSTRACT

Sexuality is a topic that challenges our ability to think, above
all, childhood sexuality. By bringing a mature discussion about the
idea that sexuality has been present in human beings since childhood,
Freud has shaken the structures of a society and paved the way for
research on childhood. This work aims to discuss sexuality in
childhood based on the findings of Psychoanalysis.

Keywords:  childhood, sexuality, Psychoanalysis, libido
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1. INTRODUÇÃO

Fazer uma discussão sobre sexualidade infantil não é uma tarefa
fácil, certamente é um daqueles assuntos que desafiam a nossa
capacidade de pensar. Hja vista que no começo do século XX quando
Freud lançou “Os três ensaios sobre a sexualidade” ele abalou as
estruturas da sociedade conservadora da época e despertou repúdio
na área acadêmica. Hoje, depois de um século, apesar dos
movimentos emancipatórios e libertadores, ainda representa um tabu
falar de sexualidade na infância. Também devemos considerar que a
noção de infância como uma fase da vida, distinta das outras fases é
uma invenção moderna.

Este trabalho tem como propósito, trazer uma discussão científica
sobre a sexualidade na infância como uma das grandes descobertas
da Psicanálise no começo do século passado. Essa discussão começa
com uma definição de sexualidade em Freud, que se afasta bastante
das noções tradicionais e reducionistas de uma sexualidade natural
e biológica. Faremos também uma rápida discussão sobre o conceito
de infância nas sociedades tradicionais.

Essa discussão foi feita a partir de uma revisão de textos
freudianos e outros autores da Psicanálise que corroboram as
concepções de Freud sobre a sexualidade na infância.

2. O CONCEITO DE SEXUALIDADE EM FREUD

Antes demais nada, precisamos definir sexualidade em Freud
que tem um sentido mais abrangente do que se pensa no senso comum
ou mesmos em outras ciências. Para Freud, sexualidade não se
restringe a experiência erótica de duas pessoas que trocam carícias
ou ao coito propriamente dito. Sexualidade é qualquer atividade
humana que envolva uma parte erógena do corpo, como fonte de
excitação e que tenha como objetivo a busca do prazer. Portanto,
sexualidade para Freud é uma energia pulsional prazerosa que
perpassa todas as atividades humanas, desde os atos mais simples
como comer, beber, dormir, até as atividades mais sofisticadas como
amar, se relacionar, estudar e trabalhar. Afinal de contas, em todas
essas coisas que fazemos, buscamos acima de tudo o prazer. Como
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afirma Freud “quando vemos um bebê saciado deixar o seio e cair
para trás adormecido, com um sorriso de satisfação nas faces
rosadas, não podemos deixar de dizer que esta imagem é o protótipo
da expressão da satisfação sexual na existência posterior”.

A teoria psicanalítica de sexualidade vai além da concepção
naturalista do século XIX que reduzia a sexualidade aos determinantes
biológicos, cuja finalidade única é a reprodução, portanto, uma
sexualidade tardia, que se manifesta somente na fase adulta. A
sexualidade freudiana tem relação com o corpo sim, tem relação
com a reprodução também, mas inclui outros aspectos que a torna
uma experiência vital que perpassa a própria constituição do
psiquismo.   Em Freud, a sexualidade pode significar várias coisas:
Em primeiro lugar, sexo é uma energia que se origina do próprio
corpo do indivíduo e que o impulsiona a buscar o prazer. Para Freud
há duas experiências que constituem o ser humano: A evitação da
dor e a busca do prazer. Em “três ensaios sobre a sexualidade” Freud
discute o conceito de libido como energia sexual. Na teoria
psicanalítica, “a libido é concebida por ele como uma energia
psíquica, como a expressão anímica da pulsão sexual, ou ainda como
uma força suscetível de variações quantitativas que poderia servir
de medida para os processos e as transformações no domínio da
excitação sexual”. ( ROSA, 2008, p. 34).

Combinam bem com essas hipóteses sobre a base química da excitação sexual
as noções de que nos valemos para procurar dominar as manifestações psíquicas
da vida sexual. Estabelecemos o conceito da libido como uma força
quantitativamente variável que poderia medir os processos e transformações
ocorrentes no âmbito da excitação sexual. Diferenciamos essa libido, no
tocante a sua origem particular, da energia que se supõe subjacente aos
processos anímicos em geral, e assim lhe conferimos também um caráter
qualitativo. Ao separar a energia libidinosa de outras formas de energia
psíquica, damos expressão à premissa de que os processos sexuais do organismo
diferenciam-se dos processos de nutrição por uma química especial. A análise
das perversões e das psiconeuroses levou-nos à compreensão de que essa
excitação sexual é fornecida não só pelas chamadas partes sexuais, mas por
todos os órgãos do corpo. (Freud, pp.132)

Em segundo lugar, essa energia sexual move o desenvolvimento
psíquico do ser humano. É o que na psicanálise se chama
desenvolvimento psicossexual. A energia parte de uma zona erógena
do corpo, no caso, a boca, daí porque o prazer de mamar do bebê,
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por exemplo, corresponde a um prazer sexual que não se confunde
com o alívio de saciar a fome, a partir disso pode-se concluir que o
seio materno é o nosso primeiro objeto sexual. Freud observa que a
criança ao amamentar não estar simplesmente saciando a fome, mas
também está tendo uma experiência de prazer, que não está nos órgãos
genitais e sim na boca que é o primeiro órgão de prazer da criança.

 A sexualidade na teoria de Freud tem um valor estruturante.
Está na origem tanto do desenvolvimento afetivo normal quanto o
patológico. Para Freud, é a partir do investimento libidinal da mãe
na criança que ela se estrutura com um ser psíquico, capaz de se
perceber como um eu em relação com um outro.  A amamentação é
protótipo desse investimento libidinal, na medida em que ao ser
amamentado, o bebê não procura apenas o alimento para aplacar a
fome, mas também busca satisfazer suas necessidades afetivas a
partir do contato pele a pele e entre olhares com a mãe, ouvindo
sua voz, sentindo seu calor, ou seja, a experiência de alimentação e
cuidado do bebê possibilita que se estabeleça uma troca afetiva
prazerosa da qual surge o eu desejado e desejante da criança. Sobre
isso é possível afirmar que:

Na primeira infância, o olhar e a voz são elementos privilegiados na organização
do psiquismo infantil. O olhar, por ter esta dimensão de unificar o corpo do
bebê, humanizando-o; a voz, por ser um referencial simbólico que dá à criança
um lugar e inicia uma narrativa que mais tarde a criança vai resgatar e
modificar. Assim, na fase oral, a boca se constitui não somente em um órgão
privilegiado de satisfação, mas principalmente em um tipo de relação entre
o bebê e a mãe. Ao mamar o bebê se nutre do leite para satisfazer uma
necessidade orgânica, mas principalmente para se alimentar do olhar, da
voz, do amor da mãe. Por ser um momento muito precoce da vida do bebê, a
forma de relação estabelecida com a mãe é uma forma de incorporação, já
que o bebê se “nutre” dela. (ZORNIG, p. 76)

O texto acima, a ponta não apenas para o sentido sexual na
teoria freudiana, mas também  indica uma sexualidade que está
presente no sujeito desde a infância.

3.A INFÂNCIA COMO UMA ETAPA DO DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO

A ideia da infância como uma fase específica do desenvolvimento
é uma invenção da era moderna, segundo Philippe Ariès
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Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não
tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse à
incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não houvesse
lugar para a infância nesse mundo. Uma miniatura otoniana do século XI  nos
dá uma ideia impressionante da deformação que o artista impunha então aos
corpos das crianças, num sentido que nos parece muito distante de nosso
sentimento e de nossa visão. O tema é a cena do Evangelho em que Jesus
pede que se deixe vir a ele as criancinhas, sendo o texto latino claro: parvuíi.
Ora, o miniaturista agrupou em torno de Jesus oito verdadeiros homens, sem
nenhuma das características da infância: eles foram simplesmente
reproduzidos numa escala menor. Apenas seu tamanho os distingue dos adultos.
Numa miniatura francesa do fim do século XI \ as três crianças que São Nicolau
ressuscita estão representadas numa escala mais reduzida que os adultos,
sem nenhuma diferença de expressão ou de traços. (1986, p.51)

Nas sociedades tradicionais, antes da Era moderna, a criança
era vista como um adulto em miniatura. Não havia a concepção de
que a criança é um ser em desenvolvimento. Segundo Ariés, é a
partir do sec. XVII que a criança vai ocupar um lugar de destaque na
família, com base numa idealização da infância como um ser puro e
inocente que deve ser submetido a uma formação moral rigorosa
com o objetivo de “fazer dessas crianças pessoas honradas e probas
e homens racionais”. (p.61).  Sobre isso, afirma Ariés

A primeira refere-se inicialmente a nossa velha sociedade tradicional, Afirmei
que essa sociedade via mal a criança, e pior ainda o adolescente. A duração
da infância era reduzida a seu período maisfrágil, enquanto o filhote do homem
ainda não conseguia bastar-se; a criança então, mal adquiria algum
desembaraço físico, era logo misturada aos adultos, e partilhava de seus
trabalhos e jogos. De criancinha pequena ela se transformava imediatamente
em homem jovem, sem passar pelas etapas da juventude, que talvezfossem
praticadas antes da Idade Média e que se tornaram aspectos essenciais das
sociedades evoluídas de hoje* (1985, p. 10).

Ao trazer à luz a noção de uma sexualidade infantil ampliada
e pré-genital, Freud abre um campo de investigação, até então
desconhecido, que traz um novo discurso sobre a infância que se
afasta das concepções tradicionais que representavam a criança
como um pré adulto. As pesquisas freudianas sobre a sexualidade
abrem caminho para as novas teorias psicológicas que consideram
a infância uma fase do ciclo vital do desenvolvimento humano,
marcado por características próprias. Como afirma Silvia Maria
Abu-Jamra Zornig,
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ao enfatizar o fator infantil no adulto, indicando como o adulto é moldado de
ponta a ponta pelos conflitos, traumas e desejos da criança, Freud ressalta o
valor do infantil que é recalcado no adulto e que uma criança coloca em
cena, com sua sexualidade. O infantil em Freud se refere a dois planos: o
plano da constituição do sujeito através da construção das teorias sexuais
infantis e da realidade psíquica da criança; e o infantil ,que se mantém como
um núcleo inconsciente presente na criança e no adulto, relacionado não a
um tempo cronológico, mas a um tempo de retroação subjetiva. (2008, p.
77).

O discurso de Freud sobre a sexualidade infantil não apenas abre
caminho para pesquisas sobre a criança, mas também coloca a
infância como a fase em que a personalidade se estrutura.

4. A SEXUALIDADE NA INFÂNCIA

Sigmund Freud quando num texto escrito em 1905,  chamado
“três ensaios da sexualidade” ele vai fazer duas afirmações que
escandalizam a sociedade da época, inclusive a classe médica. Ele
vai falar de uma sexualidade infantil diferente da sexualidade adulta.
Freud não fala apenas que existe sexualidade na infância, ele vai
falar também que essa sexualidade infantil é singular, tem uma
dinâmica própria e não depende dos hormônios da puberdade para
funcionar. Freud propõe uma ideia de infância que se afasta da
tradicional noção de pureza e inocência criada pelo movimento
romântico do sec. XIX.

Como afirma Freud “Faz parte da opinião popular sobre a pulsão
sexual que ela está ausente na infância e só desperta no período da
vida designado da puberdade. Mas esse não é apenas um erro
qualquer, e sim um equívoco de graves conseqüências, pois é o
principal culpado de nossa ignorância de hoje sobre as condições
básicas da vida sexual”. ( p. 106). Nesse texto, Freud indica algumas
concepções que nos distanciam de uma compreensão sobre a
sexualidade na infância. A primeira dessas concepções é a ideia de
uma sexualidade natural que se apoia numa mera função biológica
de sobrevivência. A segunda é a concepção de sexualidade como
instinto que tem como finalidade natural a reprodução da espécie.
Nas sociedades tradicionais, a função legítima do sexo era gerar
filhos, qualquer finalidade além dessa era desviante. Não é por acaso
que as mulheres em geral se sentem obrigadas a ter filho como se
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ser mãe fosse um instinto. Ou seja, a naturalização do sexo reduziu
a sexualidade a uma determinada fase do desenvolvimento, no caso,
a fase adulta e a uma função única e biológica, procriar, e como
todo reducionismo, essa biologização do sexo gerou mais ignorância
ainda no que tange a sexualidade infantil.

Freud se afasta da concepção naturalista da sexualidade ao falar
de uma sexualidade infantil polimorfo que se espalha por todas as
partes do corpo, procurando prazer não apenas nos órgãos genitais.
Todo o corpo é atravessado pela sexualidade desde a infância. Em
três ensaios sobre a sexualidade, Freud falar do chuchar como
protótipo dessa sexualidade polimorfa.

O chuchar [Ludeln ou Lutschen], que já aparece no lactente e pode continuar
até a maturidade ou persistir por toda a vida, consiste na repetição rítmica
de um contato de sucção com a boca (os lábios), do qual está excluído qualquer
propósito de nutrição. Uma parte dos próprios lábios, a língua ou qualquer
outro ponto da pele que esteja ao alcance - até mesmo o dedão do pé - são
tomados como objeto sobre o qual se exerce essa sucção. Uma pulsão preênsil
surgida ao mesmo tempo pode manifestar-se através de puxadas rítmicas
simultâneas do lóbulo da orelha e apoderar-se de uma parte de outra pessoa
(em geral, a orelha) para o mesmo fim. O sugar com deleite alia-se a uma
absorção completa da atenção e leva ao adormecimento, ou mesmo a uma
reação motora numa espécie de orgasmo. Não raro, combina-se com a fricção
de alguma parte sensível do corpo, como os seios ou a genitália externa. Por
esse caminho muitas crianças passam do chuchar para a masturbação. O próprio
Lindner reconheceu a natureza sexual dessa ação e a destacou de maneira
irrestrita. (Freud, p. 109)

Freud fala também de uma sexualidade infantil autoerótica. Se
o objetivo da sexualidade infantil é obter prazer através da
estimulação das zonas erógenas do corpo, significa dizer que a
sexualidade infantil tem o autoerotismo como sua essência. No texto
acima, o comportamento de chuchar o seio da mãe e depois o próprio
dedo é o protótipo dessa sexualidade autoerótica que se manifesta
na infância, que se apoia, inicialmente, numa necessidade de
sobrevivência até se tornar uma atividade que busca, acima de tudo,
o prazer. Freud vai se referir a sexualidade infantil como uma
sexualidade pre genital, marcada pela predominância de uma zona
erógena do corpo que começa pela boca (fase oral) depois o anus
(fase anula) em seguida os órgãos genitais, pênis e clitóris (fase
fálica). A puberdade marca o início da sexualidade genital, na qual o
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objeto de prazer não está mais no próprio corpo, mas no corpo do
outro. Como afirma Garcia Rosa:

Nos Três ensaios, e sobretudo a partir de Para introduzir o narcisismo (1914),
“sexualidade infantil” deixa de ser um termo descritivo, empregado para
designar comportamentos sexuais na infância, comportamentos imaturos e
parciais, e passa a ser empregado como conceito explicativo designando a
natureza da sexualidade humana. A sexualidade infantil deixa de ser um
fenômeno exclusivo da infância, oposto à sexualidade adulta, madura e
completa, e passa a ser a característica definidora da sexualidade humana,
seja ela a de um adulto ou a de uma criança: o fato da sexualidade humana
ser sempre parcial, não plena, e marcada pela incompletude. ( 2008, p. 33).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de tudo que foi aqui discutido, podemos afirmar com
absoluta certeza que ao apresentar uma teoria sobre a sexualidade
da criança, em 1905, Freud abriu um caminho promissor para o estudo
da infância como uma fase distinta do desenvolvimento humano,
cuja importância está no seu valor estruturante do ponto de vista da
constituição da personalidade do sujeito. Pode se fazer três destaques
sobre a sexualidade da criança a partir do pensamento freudiano. O
primeiro destaque é que a sexualidade da criança é autoerótica,
portanto, o próprio corpo da criança se constitui sua fonte de prazer.
Em segundo lugar, as fontes de excitações estão em diferentes partes
do corpo que vai se desenvolvendo desde a boca (primeira zona
erógena) até os órgão genitais, culminando com a sexualidade genital
adulta, na qual o corpo do outro é o objeto de prazer.  A sexualidade
não é apenas um aspecto importante da vida mental, mas sim e
acima de tudo a essência e o aspecto definidor da vida psíquica.
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RESUMO

Este artigo tem como principal objetivo, verificar as interferências
que causam o estresse no ambiente de trabalho e como isso afeta a
qualidade de vida das pessoas, caracterizando e descrevendo os fatores
que ocorrem neste ambiente e que os afetam prejudicialmente. Desta
forma, contribuiremos através deste, informar e favorecer novos
estudos que permitam incrementar o campo da psicologia
organizacional, visando á interface e publicação de conhecimentos
científicos e tecnológicos desenvolvidos na Faculdade.

Palavras chave: Estresse. Estresse no Trabalho. Qualidade de vida.
Ambiente de Trabalho.

ABSTRACT

This article has as main objective, to verify the interferences
that cause stress in the work environment and how it affects people’s
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quality of life, characterizing and describing the factors that occur
in this environment and that affect them adversely. In this way, we
will contribute through this, inform and favor new studies that allow
to increase the field of organizational psychology, aiming at the
interface and publication of scientific and technological knowledge
developed at the Faculty.

Keywords: Stress. Stress at Work. Quality of life. Workplace.

1. INTRODUÇÃO

O estresse é uma das doenças que mais afeta o indivíduo na
atualidade. O aumento de exigências por metas no trabalho
influência tanto na saúde, quanto na vida particular. As pessoas
acostumadas a viver sob pressão ou de grande exigência buscam
alguma forma de melhorar o seu estilo de vida. No entanto, ainda
há dificuldade e meios que o ambiente de trabalho se encontra para
adotar medidas que podem reduzir as ocorrências de doenças obtidas
no trabalho e melhorar o comportamento dos indivíduos. Já se nota
que o stress no ambiente de trabalho, traz prejuízos muito mais
para o empregador, do que para o trabalhador, por isso, a saúde está
entre as questões sociais de maior importância atualmente.

As causas do estresse possuem uma grande potencialidade
geradora de influências desfavoráveis a saúde do indivíduo, o que
pode refletir negativamente para o ambiente de trabalho e para sua
vida, tornando-se porta de entrada á possíveis enfermidades. Além
disso, pesquisas apresentam que o estresse excessivo interfere com
o raciocínio lógico, a memória e a habilidade de decisão, portanto
uma grande importância a busca pela prevenção. (MOTHÉ, 2006).

Uma vez determinado que o estresse seja um fator prejudicial
na rotina do trabalho do sujeito, causando prejuízos a sua saúde e
ao seu desempenho, é crucial apontar as possíveis causadoras do
estresse, compreendendo que nem todas as pessoas agem da mesma
forma, pois existem aspectos subjetivos e culturais, capazes de
atribuir em alguns indivíduos maior resistência às pressões diárias.

Em diversas áreas de trabalho, exige-se do profissional um grande
nível de concentração e atenção, este fator é um dos mais
problemáticos, pois existem diversos fatores que ocasionam a



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 03 - ISSN 1676-6814      109

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

distração, como gente falando, interrupção de colegas, telefone,
dentre outros. (PORTAL EDUCAÇÃO, 2018)

Diante de tantas possibilidades de distrações no ambiente de
trabalho, os nossos colegas é a maior problemática, pois sempre
demonstram urgência para falar, seja por questão profissional ou
uma fofoca. O „não  torna-se difícil, principalmente quando é seu
superior. Todavia, é preciso preservar-se e evitar conversas supérfluas
ou não será capaz de eliminar tais situações.

A maior das distrações está tão enraizada no cotidiano que
dificilmente percebe- se o quanto atrapalham a rotina de trabalho.
Aqueles cinco minutos que pausamos as atividades para responder
uma mensagem, por exemplo, pode fazer com que percamos o foco
e passemos a pensar no assunto que tratava pelo celular. Algumas
distrações são tão banais que acabam não sendo vistas como tal e,
por isso, é importante identificar cada uma delas.

O processo de identificação dos problemas é primordial para
que comece a pensar em estratégias para resolvê-los. Alguns deles
exigirão apenas mais atenção e autocontrole, como deixar para olhar
o celular depois do expediente e não conversar sobre assuntos que
não seja referente ao trabalho. Em contrapartida, outras questões
serão mais difíceis de serem mudadas, e exigirá uma constante
autoanálise para  entender as implicações dos nossos atos da
atividade profissional. (UNIVERSIA BRASIL, 2015)

Exatamente pelo fato de algumas distrações serem intrínsecas a
rotina, que fica mais difícil de abandoná-las. No entanto é possível
perceber que algo está errado, que os dias andam mais atarefados e
que o nível de stress tem aumentado, ou seja, o trabalho está sendo
prejudicado. (UNIVERSIA BRASIL, 2015)

Seja na vida profissional ou na vida pessoal o estresse poderá
desencadear diversas problemáticas no cotidiano da pessoa, como a
depressão, irritabilidade, falta de interesse nos afazeres diários,
dentre outros.

Identificar os fatores que contribuem para o adoecimento da pessoa,
evitará que o stress influencie de uma forma ruim o seu comportamento.
Importante também identificar quais as causas em relação ao trabalho
(como já acima citado) que possam estar prejudicando com o bom
desempenho nas atividades vivenciadas no dia a dia.
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Segundo Mothé, C.M., (2006), o estresse, em si, não constitui
uma doença, ou seja, o estresse é um fator causador de doenças. De
acordo com estudiosas na área, há muito que ser estudado, pois nos
últimos anos o nível de estresse tem agravado, tornando-se
importante compreender quais são os sinais e causas do estresse, e,
além disso, como combatê-lo.

Na atualidade, a saúde do trabalhador é uma das questões sociais
de maior relevância. O trabalho é considerado como uma necessidade
da nossa sociedade, ele propicia dignidade e prazer ou castigo e
sofrimento do ser humano.

Mesmo depois de 14 anos de pesquisas como citado acima, as
buscas pela melhoria de vida e diminuição do estresse ainda é um
fator a ser averiguado. Também não podemos deixar de observar
que existem agentes externos ao ambiente de trabalho que podem
causar o estresse. Nem todo sintoma do estresse e nem toda a doença
resultante do estresse estará relacionado ao trabalho.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Este trabalho é uma pesquisa de cunho bibliográfico utilizado
como referência as ferramentas de pesquisa Google Acadêmico e
Scielo pesquisando artigos científicos cujo título apresenta o Estresse
no Trabalho e/ou Interferências na qualidade de vida. Na análise de
dados, foram encontrados artigos que traziam no título o estresse
no ambiente de trabalho, e que apresentam no título questões
relacionadas a essa doença, na área da psicologia, encontram-se os
seguintes artigos que tratam do estresse ocupacional: Assunpção
(2018); Couto (1987); França (2002); Lipp (2010); Mothé (2010); Sadir,
M. A., Bignotto, M. M., & Lipp, M. E. N. (2010); dentre outros. E,
tratando desse mesmo

transtorno catalogado no Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais - DSM-V (2014) – 308.3 – encontra-se informações
a transtornos associados a traumas e estressores. Explica que o
sofrimento psicológico ocasionado após um evento traumático ou
estressante é diverso. O manual aponta que em alguns casos, ao
invés de sintomas como ansiedade e/ou medo, caracteriza como
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sintomas anedônicos e disfóricos, externalizando raiva e
agressividade ou sintomas dissociativos. Por isso, esses transtornos
foram categorizados distintamente: transtornos relacionados a
trauma  e a estressores. A sistematização desses dados apresentados
contribuiu para o desenvolvimento deste artigo, a fim de auxiliar na
compreensão e importância do conhecimento em relação aos fatores
que causam o estresse e interferem na qualidade  de vida do
individuo.

2.2 Resultados e discussão

De acordo com o CID.10 F43.0 - Reações ao “stress” grave e
transtornos de adaptação – É um transtorno efêmero que surge em
sujeitos que não possui outros transtornos mentais, tratável em
algumas horas ou em alguns dias. Devido a vulnerabilidade do sujeito,
a gravidade de uma reação aguda ao “stress” pode ser mais
recorrente. A sintomatologia é tipicamente diversa, inicia-se num
estado de redução do campo da consciência e desorientação, seguido
por uma reação de fuga e uma agitação com hiperatividade.

O estresse pode desencadear o surgimento de variadas doenças,
oportunizando malefícios a qualidade de vida e a produtividade do
ser humano, o que provoca um grande interesse pelos fatores
causadores do estresse e métodos de redução. Segundo Couto (1987),
o estresse ocupacional prejudica a qualidade de vida e maneira como
o indivíduo vivencia áreas da sua vida. A relação entre estresse e
qualidade de vida tem recebido atenção de estudiosos como Sadir,
M. A., Bignotto, M. M., &Lipp, M. E. N. (2010). Qualidade de vida é
um estado de bem-estar físico, mental e social e não somente a
ausência de doenças.

O estresse não se aloja de uma vez no organismo do trabalhador,
o estresse vai se instalando aos poucos e mostrando alguns sinais,
como as dores de cabeça atípicas, desconcentração mental,
irritabilidade, perturbações estomacais, insatisfação com tudo,
depressão física ou moral, distrações, baixa no rendimento, erros,
faltas no trabalho,

indecisão, precipitação e atrasos, julgamentos errados, piora
no desenvolvimento do trabalho, sono agitado, perda de prazos,
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insônia, pesadelos, diminuição da concentração e da memória,
reclamações mais frequentes do que o habitual, uso das férias, finais
de semana e feriados para o trabalho, mais tempo com trabalho e
menos com lazer. O dia de trabalho não é mais suficiente para
realização das obrigações diárias. (MOTHÉ, 2006)

Portanto, é fundamental a atenção a esses sintomas, antes do
agravamento com consequências prejudiciais para o indivíduo, o qual
pode ser desenvolvido em fases.

Na primeira fase, chamada de Alerta, diante de uma adversidade,
a pessoa precisa de mais força e energia para enfrentar a situação
desafiadora. Neste momento, surgem diversas mudanças fisiológicas
no organismo ocasionando um aumento na motivação, entusiasmo e
energia, proporcionando maior produtividade no sujeito. (LIPP, 2010)

A segunda fase é chamada de Resistência, a situação estressante
persiste, mas causa um grande desgaste generalizado, dificuldades
de memória, dentre outras complicações, por causa da grande busca
de energia para reequilibrar o organismo. Segundo Lipp (2010), o
desgaste e a falta de memória são sinais de que a pessoa ultrapassou
seu limite.

Na terceira fase, de quase Exaustão, as doenças começam a
aparecer, o sujeito oscila entre o bem-estar e sensação de cansaço e
ansiedade, o organismo já não consegue restabelecer o equilíbrio
interior. (LIPP, 2010)

Na quarta e última fase, de Exaustão, o sujeito já não tem mais
resistência, podendo ocasionar exaustão psicológica em forma de
depressão e exaustão física na forma de doenças. Mesmo sendo uma
fase grave, não é irreversível. (LIPP, 2010)

Quando o estresse não é tratado na fase inicial, o sistema
imunológico da pessoa é afetado tornando-a vulnerável ao
aparecimento de diversas infecções e doenças contagiosas, dentre
outras como úlceras, hipertensão arterial, diabete, problemas
dermatológicos, alergias, impotência sexual e obesidade.

Segundo o manual DSM –V (2014) as características e transtornos
associados que apresentam sintomas de desesperança e impotência
podem ser vivenciados no transtorno de estresse agudo e ser
suficientemente severos e persistentes para ocasionar episódios de
depressão maior. Os sintomas dissociativos também podem ocorrer
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em sujeitos onde esses comportamentos são decorrentes de sua
cultura.

Existem alguns indicadores de que transtorno de estresse agudo
pode ser desenvolvido em indivíduos com variáveis de personalidade
e transtornos de personalidade preexistentes, assim como indivíduos
em condições predisponentes suportes sociais, história familiar e
experiências da infância. Os agentes externos na maioria das vezes
estão ligados ao trabalho exercido. Segundo Chiavenato (1999)
existem alguns elementos que são provocadores do stress no trabalho,
como as exigências do patrão, a desconfiança, as cobranças, o
excesso de trabalho, horário prolongado, a monotonia, rotina, o
barulho, a falta de perspectiva, o progresso profissional, insatisfação
pessoal, dentre outros, que segundo Stoner e Freeman (1999), pode
ser ocorrido pela sobrecarga de funções, quando uma pessoa realizar
mais trabalho do que pode ou quando não tem habilidades para
realizar suas funções. Lipp (2005) relata que há alguns estressores
que são tipicamente brasileiros como auto-cobrança, sobrecarga de
trabalho e na família, falta de união e cooperação na equipe de
trabalho, falta de expectativa de melhoria profissional, lidar com
chefe superior, salário insuficiente e o próprio cargo exercido pela
pessoa.

Alguns estudos ressaltam que existem fatores que interferem na
forma como o sujeito responde ao stress ocupacional. Além das
diferentes funções e atividades exercidas, a reação ao stress é
influenciada por determinadas características pessoais, como a
vulnerabilidade individual (LAZARUS, 1995). Portanto, percebe-se
que pesquisas que apontam fatores pessoais capazes de interferir
no nível de stress e na qualidade de vida dos indivíduos são de grande
relevância para a literatura, a fim de evidenciar a necessidade da
prevenção secundária da saúde mental e favorecer a produtividade
e o bem-estar físico e mental da população.

Este artigo vem apresentar como é crescente a presença do
estresse nos ambientes de trabalho e enfatiza a necessidade das
empresas empregarem procedimentos (políticas e práticas) de gestão
de pessoas que objetivem a promoção da saúde de seus trabalhadores.
O levantamento referencial bibliográfico aqui descrito  pode contribui
com novos estudos favorecendo um maior entendimento sobre esse
complexo relacionamento que o homem tem com o trabalho,
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sobretudo nos dias de hoje, nos quais novas necessidades estão
frequentemente se desenvolvendo e atingindo a saúde e bem estar
dos trabalhadores.

3. CONCLUSÃO

As organizações e empresas têm passado por diversas mudanças
nas questões econômicas e políticas, principalmente nas relações
de produção e social. Todos esses aspectos são capazes de alterar a
estrutura e o funcionamento organizacional da empresa. Devido a
essas importantes transformações, Bastos (2005) afirma que os
profissionais trazem alterações emocionais pelas constantes pressões
e cobranças diárias que ocorrem dentro da organização. Portanto, o
trabalho do psicólogo consiste em atuar como agente auxiliador nesse
processo de mudanças, que busca novas atribuições facilitadoras
para a realização de sua prática pensando no bem-estar desses
colaboradores.

As possibilidades de intervenções dentro das organizações podem
ocorrer em diferentes níveis como o individual, grupal,
organizacional, contextual ou ambiental. Portanto, compreende-se
que o papel do psicólogo organizacional requer cada vez mais uma
visão pluralista, com alternativas e abordagens que possibilitem o
bem-estar aos colaboradores e sucesso na empresa.
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RESUMO

Busca-se neste trabalho analisar fatores influenciadores ligados
ao tema sexualidade e liberdade e alguns de seus conceitos. Através
de uma revisão bibliográfica, objetivamos evidenciar a sexualidade
em sua historicidade, como característica constituída através de
fatores socioeconômicos, culturais e políticos, os quais influenciam
diretamente o desenvolvimento do ser humano e sua relação consigo
mesmo e com os outros. Concluímos que a sexualidade reúne o mais
amplo espaço social, estando presente na cultura, na política, na
escola, abarcando todo o desenvolvimento humano e se moldando
frente às mudanças do sujeito e as influências externas.

Palavras chave: corpo; desenvolvimento; liberdade; sexualidade.

ABSTRACT

This work seeks to analyze influencing factors linked to the theme
of sexuality and freedom and some of its concepts. Through a
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bibliographic review, we aim to highlight sexuality in its historicity,
as a characteristic constituted by socioeconomic, cultural and
political factors, which directly influence the development of human
beings and their relationship with themselves and with others. We
conclude that sexuality brings together the broadest social space,
being present in culture, in politics, at school, encompassing all
human development and molding itself in the face of changes in the
subject and  external influences.

Keywords: body; development; freedom; sexuality.

1. INTRODUÇÃO

A sexualidade e o respeito

Eu uso azul com todo respeito,

Para mim sem preconceito,

Eu é que devo gostar!

O homem usa rosa e eu não me importo

O caráter que deve ser preservado

Cultivado e colhido!

Pense bem como agir, para não magoar ou ferir,

Ou um coração partir...

(Luanna Dias Chaves, 2017)

Através de uma pesquisa bibliográfica, com dados qualitativos,
buscamos analisar fatores influenciadores ligados ao tema sexualidade
e alguns de seus conceitos, como o corpo, gênero, sexualidade, e
qual sua representação na construção da identidade, assim, como a
escola afeta e se posiciona, diante do tema sexualidade? Será que os
aspectos que constitui a aparência de nossos corpos, o entendimento
que temos do que é ser masculino ou feminino, a orientação sexual
do sujeito ou a cor de sua pele, corresponde em alguma relação com
a discriminação e exclusão? Essa problemática não deveria ser pensada
apenas por quem sofre a discriminação, ou ao contrário, deveria ser
amplamente discutido, comentado, questionado, analisado por todos?
(GOELLNE; GUIMARÃES; MACEDO, 2011).
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Segundo Goellner, Guimarães e Macedo (2011), o corpo
transcende de materialidade biológica, mas a configuração de nossos
gestos, expressões, aquilo que vestimos, as doenças que se
apresentam os prazeres das vivências, o corpo é a representação da
subjetividade, daquilo que somos ou que gostaríamos de ser, nosso
corpo é constituído intervenções de fatores culturais e sociais.

Gênero e sexo, são terminologias distintas, enquanto gênero se
refere a uma condição social da qual o sujeito de identifica como
masculino e feminino, sexo é empregado para distinguir
características anatômicas do homem para mulher e vice- versa.
Nogueira (2010), Goellner, Guimarães e Macedo (2011), conclui que,
o gênero refere-se a uma construção social e cultural, que constituem
na composição do corpo, do qual vem a se identificar masculino e/
ou feminino.

A sexualidade não seria diferente, seria importante considerar
sua historicidade, pois foi e é constituída através de fatores
socioeconômicos, culturais e políticos, do qual concomitantemente,
influência diretamente no desenvolvimento do ser humano consigo
mesmo e com os outros, desde sua concepção até a velhice, em seus
desejos e prazeres. Goellner, Guimarães e Macedo (2011), falam
sobre a sexualidade no modo plural, pois para vivencia-la de modo
desejável e sadio, seria incorreto então, afirmar a inexistência de
experiencia-la em um único modo correto, em outras palavras, no
decorrer da vida, o sujeito pode vir a se identificar sexualmente
mais de uma vez.

Segundo Almeida (2018), racismo é uma forma sistemática de
discriminação que tem a raça como fundamento, que pode vir a
privilegiar ou prejudicar o (s) individuo (s), variando o grupo racial
ao qual faz parte. Goellner, Guimarães e Macedo, (2011), explica
que o racismo é consolidado por meio de convivência com mitos,
narrativas, frases-feitas, apelidos, outras expressões, produzidas e
reproduzidas na dinâmica cultura, inclusive na escola, e é por essa
razão que precisamos problematizar as relações étnico-raciais em
nossa prática pedagógica. (GOELLNER, GUIMARÃES E MACEDO, 2011,
p. 24).

Portanto objetivamos evidenciar a sexualidade em sua
historicidade, como característica constituída através de fatores
socioeconômicos, culturais e políticos, os quais influenciam
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diretamente o desenvolvimento do ser humano e sua relação consigo
mesmo e com os outros.

2. DESENVOLVIMENTO

É na adolescência que mudanças profundas ocorrem, em um curto
espaço de tempo, consequentemente a maturidade genital e as
experiências afetivas sexuais, principalmente por conta da interação
dos fatores biológicos, psíquicos, sociais e culturais e influência do
ambiente do qual frequenta, como familiar e escola (Savegnago;
Arpini, 2013). Essas mudanças acarretam determinadas situações
cada vez mais exploratórios ligados a sexualidade, por exemplo,
identidade sexual, a sua identidade de gênero, do qual iram buscar
referências e formas de suprir suas dúvidas, podendo vir ser a família
e/ou a escola.

“A adolescência é um período doloroso e confuso, marcado por muitas
contradições, ambivalências e por atritos com a família e o meio social. Tal
situação muitas vezes é confundida com crises e estados patológicos. Quando
o adolescente começa a demonstrar interesse sexual, é comum que os
familiares se sintam confusos e assustados (PRETO, 1995 apud. SAVEGNAGO;
ARPINI, 2013). Existe uma preocupação dos pais com os filhos perante os
problemas da sociedade atual, mas eles não se sentem preparados para debater
e conversar a respeito de questões relacionadas à sexualidade por considerá-
las delicadas – o que os distância dos  filhos adolescentes. Muitos acreditam
que os professores estão mais preparados do que eles para trabalhar o tema
da sexualidade com os adolescentes, e por isso delegam à escola essa tarefa
(CANO; FERRIANI, 2000, VALDÉS, 2005; BARBOSA; COSTA; VIEIRA, 2008 apud.
SAVEGNAGO; ARPINI, 2013, p. 927- 928).”

A instituição familiar é complexa, varia de cultura, crença e
sociedade, mas ainda se constitui como primeira instituição em que
a criança é inserida. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente
(Brasil, 2015, p. 14) família é “para além da unidade pais e filhos ou
da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a
criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e
afetividade”

“A importância familiar para a sobrevivência física e psíquica de uma criança
é inquestionável. A família também obtém um papel relevante no
desenvolvimento psicossexual dos filhos, no que se refere à transmissão de
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informações acerca da sexualidade, assim como na constituição quanto à
identidade de gênero, uma vez que é no universo familiar que as primeiras
experiências afetivas e sexuais acontecem (Campos, Tilio & Crema, 2017 apud.
ZERBINATI; BRUNS, 2018, p. 4)”

Uma perspectiva a ser notada, seria as gerações passadas, das
quais cresceram em um ambiente repressivo o que vem a dificultar
o diálogo, pois a conduta e os valores se repetem, assim como os
professores que se limitarem ao que compete a temática, a
sexualidade, não abrindo espaço a discussões, resultando em um
comportamento  vicioso que se afetam e resultam na carência de
conhecimento, fortalecendo os mitos e tabus, ou seja, reproduzindo
um ambiente vivenciado no passado de repressão, a diferença são
as possibilidades de aprendizado na escola que transcendem os alunos
e geram mudanças significativas nas gerações presentes e futuras.

A escola é privilegiada por poder abordar e discutir a temática
sexualidade, sendo um local de formação e ambiente humanizador,
do qual podemos observar no volume 10 dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental (Brasil, 1997). Oliveira (2001)
explica que para que isso aconteça, o indivíduo precisa relacionar-
se e apropriar-se do conhecimento produzido, ou seja, através do
trabalho educativo , pois a educação escolar é a mediadora do
indivíduo, influenciando em todos os aspectos de sua vida dentro e
fora do âmbito da educação escolar, promovendo uma transformação
em sua individualidade, pois sem a educação isso não seria possível
o homem se constituir como ser humano, humanizado e humanizador,
sendo assim um ser alienado.

De acordo com Reis e Ribeiro (2005), os professores e os demais
profissionais que convivem com as crianças e adolescentes,
desempenha um papel importante no processo de desenvolvimento
de valores e conhecimentos.

“Ao invés disso, analisa com os alunos as diferentes situações e visões que
existam sobre o tema; deve ser verdadeiro, sem se achar portador da verdade
absoluta; conhecer o assunto sem ser onipotente; ter sensibilidade para
perceber as necessidades dos alunos e procurar elaborar um programa que vá
ao encontro dessas necessidades e das expectativas desses alunos; firmar
relação de confiança com o aluno, não estabelecer juízo de valores ou criticar
as diferentes formas de expressão da sexualidade, e entender que crianças e
jovens estão buscando o prazer e respostas às curiosidades e dúvidas que a
vivência da sexualidade naturalmente gera em todos nós (REIS ; RIBEIRO,
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2005, pp. 3) De acordo com Bazon e Biasoli-Alves (1999), a relação estabelecida
com os/as educadores/as desempenha papel central na vida das crianças e
adolescentes abrigados/as, o que torna necessário que estes/as profissionais
sintam-se guiados em suas ações cotidianas de forma a compreender o impacto
que suas ações podem ter (FIRMINO; KNUDSEN, 2015).”

No entanto, como Maia e Spaziani (2016), mencionam, uma
educação sexista pois podemos presenciar no ambiente da escola
ações intencionais ou não que possam a vir a colaborar a segregação
sexual, através de discriminação as crianças por gênero, reprodução
de estereótipos sobre quais as atividades e brincadeiras são mais
adequadas, se para meninos e para meninas, bem como limitando a
descoberta da criança sobre as diversas formas de existir no mundo.
Estigmatizando uma educação, em que as meninas são compreendidas
com docilidade, sensibilidade, quietude – associada à cor rosa –
enquanto a educação dos meninos confina as características de
agressividade, poder, agitação – associada à cor azul. Esta segregação
não é natural, mesmo que ensinada de forma intencional ou não,
mas que poderá vir refletir em alguns comportamentos submissos
ou agressivos na idade adulta.

“Nesta quinta-feira (3/1), o combustível da polêmica é uma fala da nova
ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Em
um vídeo postado na internet, a pastora, que foi empossada na quarta-feira,
aparece dizendo que há agora uma nova ordem: “Menino veste azul, menina
veste rosa”, diz, para ser aplaudida por apoiadores em seguida (CORREIO
BRAZILIENSE, 2019)”.

Goellner, Guimaraes e Macedo (2011), se referem a escola, como
um não elemento inocente e neutro, de transmissão desinteressada
do conhecimento, mas constituído por seus interesses na manutenção
e criação de hierarquização ao que se refere ao feminino e masculino.
É nesse jogo de apresentações e avaliações que várias identidades
sexuais são estigmatizadas, a exemplo das identidades gays, lésbicas,
bissexuais, travestis e transexuais.

Os autores prosseguem ao dizer que esse conceito rígido,
atemporal, biológico e acultural que associado aos gêneros e aos
sexos nas escolas, ocasiona na exclusão dos que não se adaptam aos
comportamentos heteronormativos. Sendo a heteronormatividade é
uma construção discursiva com viés político, capaz de produzir
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subjetivação, resultando na estigmatização e marginalização
daqueles dos quais não se identificam. Pois é constituída por regras,
das quais são produzidas pela sociedade, a mesma que controla o
desejo e a projeção dos gêneros sendo constantemente repetidas
vindo a dar efeito de substância, de natural. (GOELLNER, GUIMARAES
E MACEDO, 2011)

De acordo com Goellner, Guimaraes e Macedo, (2011), a escola,
sendo uma das instancias sociais e um ambiente de produção das
identidades, através da transmissão de conhecimentos do qual
colabora na construção do sujeito, pode vir a contribuir na
desconstrução de uma perspectiva única e singular imposta a
identidade (de gênero, sexuais, de etnia, de classe), através de um
currículo que venha favorecer o sujeito, ampliando seus interesses
pedagógicos e promoção a cidadania.

2.1 Material e métodos

Para a elaboração deste trabalho foi realizado o método de
pesquisa de revisão bibliográfica e pesquisa exploratória, do tipo
descritivo, visando uma maior familiaridade com o tema, de natureza
qualitativa. Sendo mais especificamente, por meio de assuntos
relacionados ao conteúdo, tendo como base de dados, os livros, os
artigos científicos, disponibilizados por meio eletrônico,
principalmente dos sites, Scielo, PepSic, disponíveis na língua
portuguesa. Para produzir está pesquisa, foi disposto durante o
processo, palavras chaves, relacionadas ao tema, como sexualidade,
educação, gênero e identidade sexual. Na revisão não a o item
ambiente, participantes e materiais, além do que já descrito no
item.

2.2 Resultados e discussão

Ter acesso às informações ocasiona uma segurança ao conversar,
debater sobre o que abrange a sexualidade e paralelamente os fatores
que a ela apresenta, possibilitando desenvolver cidadãos livres do
patriarcado heteronormativa sexista e serem capaz de refletir e
questionar de forma consciente sobre sua vida e seus direitos para
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si e para o outro, pois as vezes precisamos ser porta voz de quem é
reprimido, tratado com desigualdade, marginalizado pela sociedade
por suas diferenças.

“São muitos os contextos em que os aprendizados podem acontecer: nas
relações familiares e outras relações sociais ... Entre as diferentes instâncias
educativas, a escola tem uma responsabilidade fundamental: é o espaço
destinado à transmissão de conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos,
por meio de atividades planejadas e embasadas por princípios pedagógicos,
com a utilização dos recursos e procedimentos mais adequados para que as
relações de ensino e aprendizado contribuam para a formação e para o
desenvolvimento integral dos alunos e alunas (PASTANA; SPOSITO, 2016, p.
295-296)”.

No entanto podemos observar uma pedagogia do armário,
constituída por processos classificatórios e hierarquizados, praticado
de forma silenciosa, oculta, sentenciando os jovens, representando
uma ameaça não somente física, mas um conflito psíquico, de culpa,
vergonha, submetido a marginalização e estigmatização.

3. CONCLUSÃO

O tema sexualidade deve ser falado como um assunto transversal,
pois contempla um problema social, e ao não somente um assunto a
ser tratado como tema restrito a uma disciplina especifica,  mas
ser abarcado  por outras  disciplinas,  como  na Psicologia (que
objetivem a compreensão e elucidação dos sentimentos associados
à sexualidade), Antropologia (que possam contribuir para o
entendimento da evolução do Homem), Sexologia (que se detenham
aos estudos da sexualidade), Biologia e Medicina (que enfoquem as
características anatômicas e fisiológicas do ser humano com o intuito
de questioná-las e não de justificá-las, o que tem ocorrido em grande
número de estudos) e da Sociologia e História (que por meio de um
resgate sócio histórico possam contribuir para o entendimento da
repressão do comportamento sexual) (BOCK, FURTADO ; TEIXEIRA,
1999)

A sexualidade reúne o mais amplo espaço social, pois está
presente na cultura, na política, na escola, ilustrada da concepção
a velhice, se moldando frente as mudanças do sujeito e as influências
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externas, por exemplo, aquilo vai a favor ou contra nosso
pensamento, conceito e/ou opinião é resultado de processos
educativos que decorrem-se da família, da escola, da sociedade, do
quais vão incorporando e instituindo os nossos corpos desde nossa
concepção, do qual vem a influenciar o modo como nos reconhecemos
como pessoas (GOELLNER, 2009 apud. GOELLNER, GUIMARAES E
MACEDO, 2011.)

Os educadores ao trabalhar em sala aula a sexualidade, pode vir
a promover discussões, atividades, rodas de conversa, acerca do
assunto, sem subordinação à exclusão, sexismo, homofobia,
discriminação, preconceito, classe, raça/etnia, gênero e diversidade
sexual diferente. A sexualidade estando inserida na construção social,
de forma histórica e cultural, a escola tem grande importância no
tratamento desta questão, pois faz parte desta construção, ser um
espaço privilegiado na contemporaneidade, sendo proposto a inserção
nas diversas disciplinas elencados a Diretrizes Curriculares Estaduais
da Educação Básica, abrangendo suas diversas formas, sem omitir
de qualquer referência seja ela (NOGUEIRA, 2010).
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RESUMO

O presente artigo trata-se de um relato de experiência vivenciado
durante o estágio especifico em instituição de saúde do curso de
Psicologia da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral- FAEF,
realizado com os pacientes renais crônicos que passam por atendimento
hemodialítico em um hospital do interior do estado de São Paulo, em
parceria com a Associação Mariliense de Apoio e Assistência ao Renal
Crônico-AMAR, que ofereceu o hospital como campo de atuação.

Palavras chave: renais crônicos, psicologia.

ABSTRACT

The present article is an account of experience lived during the
specific internship in a health institution of the Psychology course
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of the Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF,
carried out with chronic renal patients who undergo hemodialysis
care in a hospital in the interior of the state of São Paulo, in
partnership with the Associação Mariliense de Apoio e Assistência ao
Renal Chronico-AMAR, which offered the hospital as a field of action.

Keywords: chronic renal, psychology.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo trata-se de um relato de experiência do estágio
especifico em instituição de saúde do curso de Psicologia oferecido
pela Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral FAEF, realizado
com apoio da Associação Mariliense de Apoio e Assistência ao Renal
Crônico (AMAR), localizada na cidade de Marilia, São Paulo, que
trabalha com acolhimento e referência para os pacientes renais
crônicos, tendo os pacientes captados do trabalho realizado dentro
de um hospital da cidade que oferece o serviço de hemodiálise
subsidiada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo dados
disponíveis no site do hospital são oferecidos em média 2.200 sessões
de hemodiálise por mês.

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia no mundo, cerca
de 1,2 milhões de pessoas encontram-se sob tratamento dialítico,
no Brasil mais de 133 mil pessoas passam por diálise, número que
vem aumentando significativamente ao longo dos anos,
aproximadamente 20 mil pessoas por ano iniciam o tratamento
(NEVES et al, 2020).

Durante o estágio tem sido observado nos pacientes que o
conceito de saúde proposto pela Constituição da Organização Mundial
da Saúde (OMS), como “estado de completo bem-estar físico, mental
e social” (Organização Mundial da Saúde) apresenta uma dificuldade
em ser contemplada dentro da hemodiálise, portanto, por mais que
suas demandas físicas sejam atendidas, as demandas emocionais
apresentam-se como um aspecto emergente a ser considerado.

 Busquei então resgatar essas demandas a fim de servir como
um instrumento de ampliação de consciência sobre como lidar com
os impactos psicológicos que os pacientes passam. Durante o
atendimento aos pacientes através da escuta ativa e acolhimento,
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nota-se que os pacientes em sua grande maioria demonstram
autonomia e autoaceitação reduzidas, devido os fatores
desencadeados pela doença e tratamento.

Em razão disso, o papel do psicólogo se mostra fundamental
para diminuição do sofrimento psíquico desses pacientes e pela busca
da integração do homem em uma unidade biopsicossocial. Portanto,
o objetivo desse trabalho é pesquisar na literatura os impactos
psicológicos mais comuns nesse contexto e as estratégias de
enfrentamento que podem ser utilizadas para desenvolver e manter
uma melhor qualidade de vida aos pacientes atendidos.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Doença e tratamento

A falência dos rins ou a diminuição de sua função comumente
conhecida como insuficiência renal pode acontecer a qualquer
momento da vida das pessoas, tendo diversas causas possíveis sendo
as mais comuns:

Pessoas com diabetes (quer seja do tipo 1 ou do tipo 2), pessoa hipertensa,
definida como valores de pressão arterial acima de 140/90 mmHg em duas
medidas com um intervalo de 1 a 2 semanas, idosos, portadores de obesidade
(IMC > 30 Kg/m²), histórico de doença do aparelho circulatório (doença
coronariana, acidente vascular cerebral, doença vascular periférica,
insuficiência cardíaca), histórico de Doença Renal Crônica na família e
tabagismo (BRASIL, [2009 a 2020]).

Entre suas formas de tratamento se destacam três: a hemodiálise,
a dialise peritoneal e o transplante renal (Sociedade Brasileira de
Nefrologia).

No caso da hemodiálise o tratamento consiste no paciente renal
crônico ir até a clínica especializada e passar pelo tratamento três
vezes por semana durante três a quatro horas por sessão. Durante
esse tempo, o sangue passa por uma máquina chamada de rim
artificial que faz o trabalho de filtrar as impurezas, sais e o excesso
de líquidos do sangue. Para esse tipo de tratamento o acesso costuma
ser a fístula Arterio-Venoso (no braço), que liga uma veia e uma
artéria responsável por transportar o sangue para máquina que faz
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com que o sangue passe por um cilindro que contém inúmeros
capilares por onde passa o sangue e o líquido de diálise passa
envolvendo os capilares. Dessa forma as impurezas, os sais e excesso
de líquidos são retirados do sangue e esse processo é repetido diversas
vezes durante a sessão (Sociedade Brasileira de Nefrologia).

Outra forma de tratamento dos renais crônicos consiste no acesso
pela membrana peritoneal (membrana que envolve os órgãos
abdominais), onde acontece à filtragem do sangue utilizando do dialisato
(líquido responsável pela filtragem). Essa técnica é muito utilizada
atualmente por sua eficácia e por se tratar de um procedimento que
pode ser realizado em casa pelo próprio paciente ou familiar sem
comprometer a rotina e autonomia do paciente. O líquido de diálise é
introduzido na membrana peritoneal e a filtragem é realizada por essa
solução. Após um determinado tempo, esse líquido deve ser retirado e
esse procedimento deve ser feito todo dia geralmente no período
noturno. Porém, essa técnica necessita de um grau de conhecimento,
cuidado e responsabilidade do paciente em sua prática, pois oferece
um risco de infecção elevado (Portal da Diálise).

O transplante renal é o procedimento que busca substituir o rim
comprometido por um saudável, seja ele de um doador vivo que
pode ser um familiar ou não e/ou um falecido que seja doador de
órgão, sendo essa a forma de tratamento que os pacientes com
insuficiência renal mais anseiam, porém existe uma série de questões
que podem impedir que o transplante seja possível, como idade
avançada, presença de outras doenças, distúrbios psiquiátricos, usa
de álcool ou outras drogas. Contudo não pode ser considerada uma
forma definitiva que extinguirá os problemas, pois os pacientes
transplantados devem tomar uma série de cuidados e medicamentos
imunossupressores para que não haja a rejeição do órgão e que pode
acarretar outros problemas de infecção viral ou bacteriana visto
que o medicamento reduz a imunidade (Sociedade Brasileira de
Nefrologia).

2.2 Aspectos Psicológicos

O paciente diante dessa enfermidade passa por diversas
mudanças, prejuízos e limitações em diversos aspectos de sua vida,
tanto biológicos, como psicológicos e sociais. Sendo os
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acometimentos mais comuns a depressão, ansiedade e o luto segundo
um estudo de Cukor et al (2008 apud ALMEIDA, 2013) apresentou um
percentual de depressão de 29% e de ansiedade de 45% em pacientes
hemodialisados.

Diante da doença é natural que o paciente entre em um processo
de adoecimento que acontece “quando o sujeito humano, carregado
de subjetividade, esbarra em um real, de natureza patológica,
denominado doença, presente em seu próprio corpo” (SIMONETTI,
2013).

Perante a insuficiência renal o paciente se depara com “perdas
laborais, sentimento de dependência familiar, privações alimentares,
físicas e sentimentos de desesperança e de esperança pelo
transplante” (MESTRE et al., 2016). Esses fatores comprometem o
psicológico do sujeito.

As perdas laborais acontecem devido a rotina de tratamento que
consome muito tempo. A impossibilidade da diminuição da carga
horária do trabalho e a diminuição da capacidade de realizar
trabalhos pesados ou cansativos fisicamente dificultam a
permanência dos pacientes em suas atividades laborais (MESTRE et
al., 2016).

Sentimentos de dependência familiar são expressas na
necessidade de haver um familiar que auxilie e acompanhe o paciente
nas atividades domésticas, locomoção e cuidados de higiene, geradas
devido os impedimentos causados pela doença (MESTRE et al., 2016).

Privação alimentar se faz presente na mudança alimentar que
deve ocorrer, visto que os pacientes não podem mais ingerir frituras
e líquidos, pois eles não são filtrados pelo rim e se acumulam no
corpo causando inchaço, cansaço, falta de ar (MESTRE et al., 2016).

Privações físicas observadas nas restrições em pegar peso, realizar
esforço físico ou atividades físicas (MESTRE et al., 2016).

Sentimentos de desesperança geralmente relacionadas ao
transplante que pode demorar anos até achar um doador compatível
e esperança pelo transplante concomitantemente, perca de qualidade
de vida, perca de autonomia (MESTRE et al., 2016).

O mecanismo de defesa mais observado é a negação que consiste
em negar a realidade exterior, para uma realidade que não existe a
doença ou que o tratamento seja temporário (SILVA, 2016).
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Os sentimentos relacionados ao luto também são presentes nos
pacientes, que segundo a psiquiatra Elisabeth Kubler-Ross as fases
do luto se dividem em cinco estágios sendo eles: a negação, raiva,
barganha, depressão e aceitação. A negação é a fase que você rejeita
a doença, como se ela não existisse, a raiva é caracterizada por
uma revolta com o mundo e sentimentos de injustiça, a barganha
caracterizada por promessas caso saia dessa situação, etapa de
negociação, a depressão caracterizada por sentimentos de
impotência, melancolia, fase de isolamento e a aceitação quando o
sujeito aceita sua finitude e a possibilidade de partir (KUBLER-ROSS,
1998).

2.3 Relato de Experiência

Percebo que os aspectos psicológicos e emocionais encontrados
na literatura se apresentam nos pacientes hemodialiticos, que se
relacionam comigo durante o estágio.

 Noto que os pacientes que iniciaram o tratamento recentemente,
expressam resistências quanto o tratamento e sentimentos
relacionados à negação e a raiva características do processo de luto,
enquanto os que estão a mais tempo no tratamento mostram uma
passividade, humor deprimido e perca de autonomia com mais
regularidade, além de certo gral de dependência familiar.

Outros fatores observados é a auto aceitação que pode ser
definida como a atitude positiva sobre si mesmo, conhecer e aceitar
múltiplos aspectos de si, tanto positivos como negativos e sentir-se
bem em relação ao seu passado. Que são vistos de forma negativa
pelos pacientes, pois consideram que perderam a vida que tinham e
nunca mais a recuperarão.

2.4 Material e métodos

A pesquisa foi realizada em dois bancos de dados: o Google Scholar
e SciELO, as palavras chave utilizadas foram: renal crônico e
psicologia. Foram encontrados três artigos na plataforma SciELO,
porem um deles foi descartado pois não tratava do público alvo
selecionados, enquanto no Google Scholar foram encontrados oito
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artigos que continham as palavras chave porem somente três estavam
de acordo com o objetivo do trabalho, o artigo mais antigo é de
2006 enquanto o mais recente foi publicado em 2020, os artigos
selecionados estão de acordo com o objetivo do trabalho em elencar
os aspectos prejudicados dos pacientes renais crônicos, por conta
disso trabalhos que se referiam a aspectos do cuidados ou familiar
foram descartados. Além desses artigos foram utilizados sites,
revistas e informativos sobre o tema.

3. CONCLUSÃO

Diante de tantos prejuízos dos aspectos psicológicos ressalta-se
que o trabalho do psicólogo dentro das clínicas que atue de forma
que minimize o adoecimento ou seus efeitos na vida desses pacientes
é essencial, como também a compreensão e colaboração de toda
equipe quanto os aspectos psicológicos que atingem os pacientes.
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RESUMO

Fred Keller iniciou os estudos sobre o PSI (Personalized System
of Instruction), no Brasil, na Universidade de Brasília. Foi considerado
um método inovador na época, a década de 60, com estudos
replicados por outros autores. O PSI apresenta uma série de
características que podem ser consideradas interessantes nos dias
atuais, como por exemplo, a possibilidade de estudar em seu próprio
ritmo. O presente estudo se propôs a realizar um levantamento de
literatura do que vem sido estudado sobre o PSI a partir do ano 2000
até 2016, e uma comparação entre os estudos encontrados.

Palavras-chave: PSI, Keller, Keler Plan

ABSTRACT

Fred Keller began his studies on PSI (Personalized System of
Instruction) in Brazil, at the University of Brasilia. It was considered
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an innovative method at the time, the 60s, with studies replicated
by other authors. The PSI presents a series of characteristics that
can be considered interesting in the present day, for example, the
possibility of studying at its own pace. The present study proposed
to carry out a literature review of what has been studied about PSI
from the year 2000 to 2016, and a comparison between the studies
found.

Keywords: PSI, Keller, Keler Plan

1. INTRODUÇÃO

O Sistema Personalizado de Instrução (Personalized System of
Instruction – PSI) de Fred Keller (1968) foi utilizado na Universidade de
Brasília em 1964 no então, novo departamento de Psicologia (BURKIST;
CUSH; DEGRANDPRE, 1990). De acordo com Keller, o PSI tem cinco
características essenciais; estudar em seu próprio ritmo, dominar a
unidade para avançar nos estudos, o uso de palestras motivacionais, a
palavra escrita como forma de comunicação entre professor e aluno e
o uso de inspetores (alunos que já dominaram a unidade).

 Sobre a característica do ritmo individual, o aprendiz estuda de
acordo com seu ritmo, capacidade e tempo disponível, sem a
necessidade de realizar provas em datas definidas arbitrariamente
pelo professor. Tal característica é importante porque primeiro,
flexibiliza a agenda dos alunos, principalmente na graduação, que
tem mais de uma disciplina, outros trabalhos, outros compromissos.
Segundo, os alunos não aprendem no mesmo ritmo, alguns aprendem
mais rápidos, o que pode atrasar alguns e “arrastar” outros, quando
o conteúdo é ministrado ao mesmo tempo para todos. Terceiro, a
oportunidade de terminar o curso antes da data final estipulada no
calendário é reforçadora para alguns alunos (BURKIST; CUSH;
DEGRANDPRE, 1990). É possível observar a discrepância entre o
método tradicional e o PSI, onde o aluno tem que frequentar as
aulas expositivas/palestras, e participar passivamente do processo
de aprendizagem. É cobrado do aluno desempenho apenas nas provas
finais, com datas estipuladas pelos professores.

Os alunos devem dominar a unidade antes de avançar nos
conteúdos do programa, definido de acordo com programadores de
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ensino, com nota mínima de 80%. As unidades são pequenas parcelas
de informação, com um pequeno texto sobre um tema central. Os
testes de cada unidade são geralmente de múltipla escolha, preencha
o quadro branco e respostas curtas. É permitido ao aprendiz fazer e
refazer os testes quantas vezes for necessário, sem custos e sem
punições. Os testes são curtos, não devendo ultrapassar 30 minutos
de aplicação (BURKIST; CUSH; DEGRANDPRE, 1990). As unidades
pequenas facilitam o aprendizado do conteúdo, que
consequentemente aumentam o desempenho dos aprendizes nos
questionários/avaliações posteriores à unidade aprendida. Não há
um montante de conteúdo para revisar antes das avaliações, e os
alunos têm conhecimento que podem falhar que não serão punidos,
o que pode auxiliar na manutenção da ansiedade.

As aulas exposi t ivas/ demonst rações ou palest ras são
motivacionais. Não há nenhuma sanção se o aluno se ausentar, não
prejudicando seu desempenho. Devem ser curtas, com duração de,
no máximo 30 minutos. Keller preconiza que o professor deve ser um
“ facilitador do aprendizado de outros” , e a palestra deve ter caráter
motivacional para inspirar os aprendizes a continuar estudando.

Mediando o contato do aluno com o professor, há os inspetores,
que auxiliam novos alunos a também dominar aquelas unidades de
ensino. Os inspetores são responsáveis por t irar as dúvidas dos alunos,
realizar revisões de estudos, revisar e corrigir os quest ionários. Os
inspetores têm também um caráter social, por conhecerem os
problemas que os alunos enfrentam naquele momento específico, e
podem ter uma função terapêutica para os sentimentos de solidão e
ansiedade experimentados pelos aprendizes (BURKIST; CUSH;
DEGRANDPRE,  1990).  Os inspet ores podem reforçar  os
comportamentos acadêmicos apropriados dos aprendizes, por
estarem em contato próximo com os mesmos, oferecendo feedback
após a realização dos quest ionários, revendo notas, realizando
revisões de conteúdos.

O sistema de Keller pode ser adaptado às necessidades dos
pesquisadores ou inst ituições de ensino, possivelmente sendo uma
alternat iva mais econômica. Os atuais sistemas de ensino à distância
(EAD) têm característ icas do PSI, t razendo a metodologia para a
plataforma elet rônica, agi l izando e barateando o acesso aos
conteúdos.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Para identificar o quanto se tem estudado o PSI nos últimos 20
anos, foi realizada uma pesquisa sistemática nos portais de pesquisa
da CAPES (www.periodicos.capes.gov.br) demonstrado na Tabela 1.

Foram descartados os artigos repetidos, artigos de revisão,
teóricos, com outros tipos de programas de ensino, em outros idiomas
que não fossem o português e inglês, que não tivessem relação com
o PSI e anteriores ao ano 2000

2.2 Resultados e discussão

Nos estudos levantados nessa pesquisa, os objetivos foram
diversos, investigando aspectos do PSI, que podem ser observados
na Tabela 2.

Tabela 2 Estudos e objetivos

1) Brinkman, W., Rae, A., Dwivedi, Y. K. (2007)

Compreender se o PSI é compatível com o OLE (Online Learning Enviromment),
se pode aumentar a valorização e as conquistas do estudante, como sugerido
na literatura.

2) Buzhardt, J., Semb, G. B. (2002)

Analisar os efeitos de três tipos de feedback; a) feedback após cada item em
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uma sequência invariável; b) feedback após cada item na sequência que o
participante escolher e c) feedback após o final do teste.

3) Chase, J. A.,  Houmanfar, R. (2009)

Determinar os efeitos de um feedback elaborado e um feedback básico na
performance dos alunos.

4) Crone-Todd, D. E., Eyre, H. L.,  Hutchens, S. A.,  Jones, J. R., Pear, J.
J. (2007)

Determinar a efetividade pedagógica da mudança de feedback aos alunos de
um sistema CAPSI e avaliar se as baixas taxas de persistência estão relacionadas
com possível função punitiva da repetição da unidade (quando não alcançado
a média mínima)

5) Eppler, M. A.,  Ironsmith, M. (2004)

Comparar duas classes da disciplina de Psicologia do desenvolvimento. Uma
baseada no método WebPSI e outra tradicional.

6) Fike, D. S., McCall, K. L.,  Estes, F. G.,  Ndefo, U. A., Raehl, C. L.,
Lockman, P. R. (2011)

Determinar se a implementação do método de Keller criaria um ambiente de
aprendizagem onde minorias preencheriam a lacuna nos resultados de
aprendizagem, aumentando seus ganhos em aprendizagem

7) Marsha Ironsmith, M., Eppler, M. A. (2007)

Verificar se alunos que usaram o “mastery learning” comparado com o ensino
tradicional atingiriam altos níveis de performance acadêmica, e a melhora
dos que apresentam um nível menor de aprendizado.

8) Lacroix, M., McCall, K. L., Fike, D. S. (2014)

Comparar os efeitos de estudos do método Keller e tradicional nos exames
em um curso de Cálculos em Farmácia

9) Martin, T. L., Pear, J. J.,  Martin, G. L. (2002)

Avaliar a eficácia do feedback dado em um curso CAPSI

10)Martin, T. L., Pear, J. J.,  Martin, G. L. (2002)

Analisar a acurácia do inspetor em um curso CAPSI

11)Ocorr, K, Osgood, M. (2003)

Avaliar se os alunos do curso de Bioquímica, em seus dois diferentes estilos
de cursos (tradicional e PSI) tem a mesma qualidade de educação.

12)Oliveira, M., Goyos, C., Pear, J. (2012)
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Comparar dois grupos de treinamento de  Match to Sample (MTS). O grupo
controle recebeu o manual e o grupo experimental recebeu o manual e
treinamento baseado em CaPSI.

13)Pear, J. J., Crone-Todd, D. E. (2002)

Avaliar a influência do feedback dos alunos mais avançados no curso e dos
menos avançados.

14)Prewitt, S. L., Hannon, J. C., Colquitt, G., Brusseau, T. A., Newton,
M., Shaw, J. (2015)

Avaliar os efeitos de um PSI sobre conhecimento em saúde e atividades físicas
em uma classe de Educação Física.

15)Prittchard, T., Penix, K., Colquitt, G., McCollum, S. (2012)
Avaliar os efeitos de um treino de ganho de massa baseado em PSI eu um
curso de Educação Física

16)Saville, B. K., Zinn, T. E., Elliot, M. P. (2005)

Comparar o “Interteaching” baseado em PSI e o método tradicional de ensino

17)Springer, C. R., Pear, J. J. (2008)

Verificar a performance de alunos que procrastinam em programas PSI e
verificar a influência da revisão dos pares no desempenho do exame final

18)Steel, P., Brothen, T., Wambach, K. (2000)

Explorar a relação entre a procrastinação e o auto-monitoramento

19)Svenningsen, L., Pear, J. J. (2011)

Avaliar os efeitos do PSI no desenvolvimento de pensamento crítico

Por se tratar de um método de ensino, o PSI pode ser adaptado
de acordo com os objetivos dos pesquisadores. No estudo de Lacroix,
McCall e Fike, (2014), o objetivo foi o ensino do comportamento de
resolver equações matemáticas para prescrever quantidades exatas
de medicamentos. Para tanto, o material foi elaborado para as aulas
expositivas e para o PSI, com todos os alunos tendo acesso à
plataforma BlackBoard para material extra e outros exercícios. Todos
os alunos passaram pelos dois métodos de avaliação, característica
do design, e para terem as mesmas oportunidades de ensino. Os
autores concluíram que os alunos expostos ao método Keller
aprendem tanto quanto ou mais que os alunos do método tradicional.
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O estudo de Saville, Zinn e Elliot (2005), onde foi comparado o método
tradicional e o Interteaching, um método baseado em PSI, os
resultados foram semelhantes, com diferenças significativas entre
o grupo controle e o grupo experimental. De acordo com os autores,
tais diferenças podem ser creditadas a uma combinação de fatores
como: aprendizado ativo, reforço social imediatamente disponível,
criação de um ambiente colaborativo.

Tais informações sobre o PSI podem ser importantes por
corroborar o que a literatura afirma desde a década de 70, com a
revisão sistemática de Kulik, Kulik e Cohen (1979). De acordo com
os autores, o método apresentou superioridade quando comparado
ao método tradicional, porém, por diversos motivos, poucos
educadores usam o PSI. Muitos ainda confiam nas aulas expositivas
como forma de disseminar o conhecimento, o PSI necessita de
preparação extensiva e arranjos mais sofisticados (programar
materiais, questionários, treinar inspetores, montar as palestras
motivacionais) que as aulas expositivas. Outros são hesitantes em
adotar novos métodos que vá contra o sistema pedagógico dominante.
Por causa do ritmo individual, o PSI tende a exibir grandes números
de desistências, falhas e procrastinação (BURKIST et al, 1991 apud
SAVILLE; ZINN; ELLIOT, 2005). Por estarmos inseridos em um programa
de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, estudar métodos
não convencionais de ensino pode ser essencial para o
desenvolvimento de novas técnicas mais eficazes no desenvolvimento
de novos comportamentos.  Devemos conhecer as práticas, o público,
as necessidades e os objetivos, para desenvolvermos melhores
métodos de aprendizagem dos comportamentos que são importantes
(TODOROV; MOREIRA;  MARTONE, 2009) para uma melhoria em
diversos aspectos do indivíduo, tanto no âmbito social, escolar,
laboral.

3. CONCLUSÃO

As limitações do PSI como método de ensino são: aumento
possibilidade de procrastinação dos alunos, o que foi discutido por
Springer e Pear (2008) e Steel, Brothen e Wambach (2000); custo de
treinamento de inspetores, elaboração de material, palestras, e
outros materiais de apoio; dificuldade de implementação devido à
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cultura educacional de aulas expositivas do método tradicional.
Porém o panorama vem se modificando, com o advento dos cursos
EAD, possibilitando novas aplicações do método de Keller
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RESUMO

A Psicologia enquanto ciência, e sendo a profissão mais necessária
na atualidade, tem mecanismos e métodos que podem auxiliar a
inclusão das pessoas com deficiência em vários ambientes sociais, e
o seu papel é fazer com que essas pessoas se sintam incluídas dentro
do planejamento da organização e da sociedade. Além disso, a
informação coerente e precisa, sempre será um grande aliado da
psicologia que, deverá disseminar a importância do respeito a todas
as pessoas. Por meio de uma revisão sistemática da literatura, dos
autores que fundamentaram e deram ainda mais sentido para a nossa
ciência Psicológica, tais literaturas, serão importantes para traçar o
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papel do psicólogo que contribui para o enfrentamento da exclusão
das pessoas com deficiência, sobretudo no mercado de trabalho.

Palavras-chave: Deficiência; Respeito; Mercado de Trabalho.

ABSTRACT

Psychology as a science, and being the most necessary profession
today, has mechanisms and methods that can help the inclusion of
people with disabilities in various social environments, and its role
is to make these people feel included within the organization’s
planning and society. In addition, consistent and accurate information
will always be a great ally of psychology, which should spread the
importance of respect to all people. Through a systematic review of
the literature, of the authors who founded and gave even more
meaning to our Psychological science, such literature will be
important to outline the role of the psychologist who contributes to
tackling the exclusion of people with disabilities, especially in the
market of work.

Keywords: Disability; Respect; Labor market.

1. INTRODUÇÃO

A psicologia, estabelecida como ciência, investiga as várias
formas diferentes da configuração do ser humano e a relação com o
mundo a qual o objeto-sujeito está inserido. Ao longo da evolução
das suas técnicas, métodos e sistemas, suas raízes fincaram-se a
história da humanidade, sendo a profissão mais útil, e que está em
as demais profissões, para a sobrevivência do ser humano. (DUNKER,
THEBAS, 2019)

O sujeito-objeto desta ciência, é diversificado, ou seja, ninguém
é igual a ninguém, somos como o corpo, formados por várias peças
diferentes e que se completam, porém, não pode o pé, fazer distinção
da perna, se isso acontecer, todo o corpo vai sentir. Assim também é
o mecanismo da sociedade, somos formados por várias peças
diferentes e precisamos viver em harmonia.

É no código de ética da ciência psicológica, encontramos os
princípios básicos da profissional que atua na psicologia. Vejamos:
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I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade,
da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos
valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida
das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer
formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.

III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e
historicamente a realidade política, econômica, social e cultural.

IV. O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo
aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia
como campo científico de conhecimento e de prática.

IV. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da
população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços
e aos padrões éticos da profissão.

VI. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com
dignidade, rejeitando situações em que a Psicologia esteja sendo aviltada.

VII. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua
e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais,
posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios
deste Código. (CFP 2005)

Portanto, como descrito no primeiro item, o papel do profissional
psicólogo, baseará no respeito, promovendo sempre a liberdade,
principalmente a de ideias e pensamentos, da dignidade da pessoa,
de como todos nós somos iguais e na integridade do ser humano. Ou
seja, atuará para que as desigualdades sociais sejam cada vez
menores e que todas as pessoas tenham seus direitos respeitado.

Ainda nos dias de hoje, tem pessoas que são marginalizadas e
excluídas pela sociedade por características físicas. Porém, é de
extrema importância que as pessoas tenham acesso a informação
que é a principal ferramenta para a desconstrução de conceitos
pragmáticos que rondam essas pessoas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Materiais e Métodos

Nesse artigo, foi utilizado o método de revisão bibliográfica por
meio de literaturas de autores que se especializaram no assunto. Os
periódicos e artigos científicos foram encontradas em banco de dados
de artigos acadêmicos, tais como: Google Acadêmico, Scielo e CAPES,
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pesquisando a palavra-chave: Deficiência e Inclusão, Psicologia e a
deficiência física.

2.2 Revisão Literária

A DEFICIÊNCIA

A deficiência antes, caminhava sobre uma abordagem médica,
sendo assim, deficiência era compreendida por ser apenas uma
limitação da pessoa, porém, a deficiência hoje é o resultado das
limitações estruturais do corpo que implicam na sociedade como
um todo, por isso, os fatores sociais e ambientais são importantes
para o desenvolvimento e o bem-estar dessa pessoa.

Nesta nova forma de compreender a deficiência, é utilizado a
Classificação Internacional de funcionalidade, Incapacidade e Saúde
(CIF/OMS) para avaliar a condição biopsicossocial do indivíduo. Com
isso, foi possível desenvolver e aperfeiçoar as questões relacionados
a incapacidade e da deficiência, que podem ser temporários ou
irreversível. (PIOVESAN, 2009)

Este grande feito, foi realizado e estabelecido em 2006 na
Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a qual foi
proclamado na ONU e que em seu primeiro artigo: “Pessoas com
deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interações com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade com as demais pessoas” (PIOVESAN, 2009)

Durante muito tempo, em que não existia a Lei de Saneamento
Básico no Brasil, pessoas com deficiências eram levadas para
Manicômios, elas ficavam longe de todo convívio externo e muitas
vezes submetidas a agressões físicas, psicológicas e sociais. Hoje,
os manicômios são proibidos, porém, ainda existem muitos
manicômios disfarçados de clínicas. Além disso, ainda existem pessoas
preconceituosas e que maltratam e segregam as pessoas com
deficiência. (ARAUJO, 2011)

As pessoas com deficiência enfrentam também a segregação em
muitos mercados de trabalhos, prédios, repartições públicas, as quais
não estão preparadas para receberem pessoas com deficiência. Por
isso, é necessário investir na acessibilidade, fazer adaptações e
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buscar na ciência, física e intelectual, meios e métodos para que
estas pessoas sejam incluídas em todos os espações. (ARAUJO, 2011)

Outrossim, é importante esclarecer que o termo correto a ser
utilizado é: Pessoas com deficiência, pois outros termos reforçam
estigmas e perpetuam a exclusão dessas pessoas. Por isso, se faz
necessário o esforço de todas as pessoas para o emprego da
terminologia correta e a adequação dos ambientes físicos e sociais
para que essas pessoas sintam pertencentes e integradas a está
sociedade.

MERCADO DE TRABALHO

Para Bervique (2000), o trabalho é uma das formas em que o
homem utiliza para se expressar. Está talvez, é uma das formas mais
frequente e, mais antiga em que o homem se expressa. E por causa
da crise financeira que afeta o mundo todo e também diante da
demanda de concorrência grande, se faz necessário sempre buscar
novas atualizações e capacitações para desenvolver habilidades que
muitas vezes ainda não são finados.

Porém, pessoas com deficiência enfrentam todas essas
dificuldades supracitadas e ainda a limitação de espaços não
adaptados e de preconceitos questão enraizados e profunda e
intensamente na nossa sociedade.

Aqui no Brasil, a Lei Brasileira que estabelece as diretrizes no
tocante a Inclusão de Pessoa com Deficiência, n° 13.146/15, dá a
elas o direito ao trabalho e assegurando a igualdade na oportunidade
quanto as demais pessoas. Isso faz, na teoria, com que todas as
pessoas tenham o mesmo direito, independente das limitações.
(PIOVESAN, 2009)

De acordo com os princípios básicos do código de ética da ciência
psicológica, este profissional, atuará para possibilitar a essas pessoas
a garantia do acesso integralmente aos seus direitos, ou seja,
igualdade garantida dentro de todas as instituições.

Além de garantir que estas pessoas tenham o acesso amplo ao
mercado de trabalho, é necessário também que a empresa tenha
equidade, ou seja, tratar desigualmente os desiguais, isso significa
que a empresa precisa adequar a estrutura, física ou cultural, para
estas pessoas sintam pertencentes a equipe da instituição.
(PIOVERSAN, 2009)
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É importante também, a promoção do respeito, ou seja, criar
mecanismos que fomentam a disseminação de conhecimentos
precisos e verídicos, passando aos receptores de forma que crie meios
de aproximação das pessoas dentro do ambiente de trabalho, de
estudo ou em qualquer outro meio. Por isso que hoje, a deficiência
já deixou de ser assunto apenas da área médica, mas agora, a sua
abrangência aumentou e inclui o social.

3. CONCLUSÃO

A ciência da diversidade, a mais útil dentre todas as ciências e
que, a cada dia, se torna mais fundamental para a sobrevivência da
humanidade em harmonia com o mundo a qual estamos inseridos.

Com a evolução das práticas psicológicas, a psicologia se enraíza
em todos os aspectos profissionais e sociais, com o seu primeiro
fundamento servindo de norte para atuação do psicólogo e com isso,
fomentar ainda mais as práticas da psicologia.

Sendo assim, o profissional psicólogo atuará para promover a
dignidade da pessoa com deficiência, para que elas sejam acolhidas
e não mais segregadas. As pessoas com deficiência podem e devem
interagir com as demais pessoas que compreendem esta sociedade,
e esse é um dos papeis primordiais do psicólogo frente ao desafio
que ainda temos de incluir e integrar todas as pessoas.
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RESUMO

Devido às grandes mudanças humanitárias, vivemos em uma época
frenética em que o acesso as informações e a busca ágil em solucionar
problemas, vêm degradando a saúde física e emocional dos indivíduos
principalmente no âmbito profissional acarretando o estresse. Contudo,
a partir de 1974 começou a se utilizar o termo síndrome de Burnout,
que equivale ao desgaste físico e emocional por excesso de trabalho.
Em resumo, é verossímil que este presente trabalho possui como
objetivo descrever o que é a síndrome de burnout e consequentemente
elucidar esse fenômeno entre os líderes católicos e protestantes.

Palavras chave: EMOCIONAL, ESTRESSE, FÍSICO, SÍNDROME DE
BURNOUT.
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ABSTRACT

Due to the great humanitarian changes, we live in a frenetic
time in which access to information and the agile search to solve
problems, have degraded the physical and emotional health of
individuals, mainly in the professional sphere, causing stress.
However, from 1974 the term Burnout syndrome began to be used,
which is equivalent to physical and emotional exhaustion due to
overwork. In summary, it is probable that this present work aims to
describe what the burnout syndrome is and consequently to elucidate
this phenomenon among Catholic and Protestant leaders.

Keywords: BURNOUT SYNDROME, EMOTIONAL, PHYSICIST STRESS.

1. INTRODUÇÃO

Desde os tempos primórdios da humanidade, devido às grandes
evoluções, a raça humana passou por diversos eventos estressores
que ocasionaram nos indivíduos situações e vivências positivas e
negativas que afetaram significativamente a saúde física e emocional
(MÉZERVILLE, 2012).

Em 1936, o médico Hans Selye denominou o termo “stresse”
como sendo o uso demasiado e esgotante do corpo, ou seja, “a soma
de todas as formas de desgaste causada pelos diferentes tipos de
reações vitais em todo o organismo num determinado momento”
(MÉZERVILLE, 2012, p.23).

Desse modo, o estresse embora seja um fator inerente em nossas
vidas, o mesmo sem um devido controle pode acarretar nos sujeitos
algumas patologias. Na décima edição do CIE 10 (Classificação
Internacional de Enfermidades), são descritas duas formas de padrões
de condutas (tipo A e tipo B), que nos releva as pessoas que tem
maior pré disposição a se estressar com maior propensão. As
classificadas do tipo A, são aqueles indivíduos com uma personalidade
competitiva, crítica e inflexível consigo mesmo e com os outros,
com comportamentos exacerbadamente perfeccionista e de urgência
de tempo. Em contrapartida, as caracterizadas do tipo B, são pessoas
tranquilas, pacientes, cautelosas e capazes de canalizar os efeitos
do estresse frente às problemáticas (MÉZERVILLE, 2012).
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De acordo com Mézerville (2012) os impactos fisiológicos do
estresse são:

Ao respirar: transtornos respiratórios, entre os quais sobressaem dispneia,
hiperventilação, sensação de opressão no peito e asma bronquial. Nos
músculos: transtornos musculares, tais como alterações nos reflexos das
extremidades, contraturas, dores, câimbras e rigidez muscular. No coração:
transtornos cardiovasculares e doenças das artérias coronárias, bem como
angina e infartos do miocárdio, hipertensão arterial e arritmias. Na pele:
transtornos dermatológicos como alopecia, eczemas, sudorese excessiva,
tricotilomania e dermatite atípica. Do estômago e outros órgãos: transtornos
gastrointestinais como úlcera péptica, intestino irritado, colite ulcerosa,
dispepsia e aerofagia. Nos hormônios do corpo: transtornos endócrinos como
hipertiroidismo e hipotiroidismo, hipoglicemia, síndrome metabólica, diabetes
e síndrome de Cushing. Na vida sexual: transtornos sexuais de vaginismo,
impotência, ejaculação precoce, coito doloroso e alterações da libido. Nas
defesas contra doenças: transtornos imunológicos do tipo das cefaléias,
alterações do apetite, gripe, herpes, artrite reumatóite, insônia, dores de
estômago e diversas dores crônicas (p.30-31).

Como mencionado anteriormente, o estresse crônico pode acarretar
algumas patologias nos indivíduos. Dentre as inúmeras consequências
desse efeito, existe uma síndrome que aos poucos vem ganhando espaço
na vida do ser humano, pois se trata exclusivamente do ambiente que
porventura torna a vivência humana cada vez mais desgastante, o
trabalho. Em se tratando da síndrome de Burnout, pode-se mencionar
que a mesma se caracteriza da forma de como uma pessoa chegou ao
esgotamento físico, emocional e mental relacionado ao âmbito de
trabalho. No entanto há uma ligação importante da síndrome que a
desvincula do transtorno da depressão, do estresse rotineiro, da
ansiedade, porque para ser diagnosticada como síndrome de Burnout,
inevitavelmente, toda esta estafa física, mental e emocional tem que
estar ligada diretamente ao trabalho (CÂNDIDO & SOUZA, 2017).

Este presente artigo busca descrever e apresentar uma revisão
sistemática da literatura. Visando entendimento de como a literatura
interpela esta síndrome por conta da relevância que este tem ocupado
na atualidade. Procurou-se identificar os efeitos da síndrome e os
elementos de risco que a compõe, assim como falar sobre suas
conseqüências e verificar suas repercussões na saúde e qualidade
de vida dos indivíduos, que neste caso será elucidado através dos
líderes católicos e protestantes, que gradativamente vem sofrendo
com essa exaustão emocional dentro de seu ciclo religioso.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

A revisão bibliográfica foi utilizada como principal método de
estudo. O levantamento bibliográfico foi feito a partir de uma análise
de fontes secundárias, como periódicos de revistas eletrônicas, livros,
artigos e o site do Ministério da Saúde que abordam de diferentes
maneiras o tema escolhido. O livro “O desgaste na vida sacerdotal:
Prevenir e superar a síndrome de Burnout” de Mézerville (2012) foi à
principal fonte bibliográfica referente aos dados quantitativos sobre
a prevalência da síndrome de Burnout entre os sacerdotes católicos.

2.2 Resultados e discussão

Atualmente no âmbito profissional, os indivíduos têm que lidar
com grandes exigências externas que influem diretamente em suas
exigências individuais. Em resposta a essas exigências e as adaptações
frente às situações encontradas no ambiente de trabalho, o organismo
reage com o estresse. O acúmulo de eventos estressantes leva ao
desequilíbrio e ao desgaste das funções mentais que pode dar origem
a muitos transtornos psíquicos como, por exemplo, a síndrome de
Burnout.

O psicanalista Herbert Freudenberger (1974) foi o primeiro que
denominou o termo “Burnout” para retratar a experiência de
profissionais que exercem de forma excessiva algum tipo de trabalho
e em decorrência desse excesso acabam se esgotando (tanto
fisicamente como psiquicamente), ocasionando uma exaustão
emocional e uma despersonalização. Em outras palavras, o excesso
de exigências e problemas no ambiente profissional resulta em um
esmorecimento pessoal que pode impedir a realização das atividades
designadas.

A exaustão emocional vem decorrente da desmotivação e cansaço
diante do trabalho. Os indivíduos começam a apresentar sintomas
como alterações na capacidade de concentrar-se e memorização,
impaciência, irritação; humor alterado, baixa autoestima, tensão,
preocupação excessiva, dores de cabeça e musculares, distúrbios do
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sono, e devido ao desânimo, a falta de entusiasmo para trabalhar. O
indivíduo começa a se tornar indiferente as atividades designadas e
não tem mais a dedicação e o compromisso com suas
responsabilidades profissionais, caracterizando a despersonalização
(TRIGO; TENG; HALLAK, 2007).

Consequentemente a tudo isso poderá ocorrer um afastamento
das relações pessoais e sociais. Suas relações interpessoais se tornam
distantes e retraídas devido à dissimulação afetiva e seus
comportamentos apáticos. Por fim, o desenvolvimento pessoal se
torna insatisfatório pela sensação de incapacidade, desmotivação e
baixa autoestima. A baixa realização profissional faz com que o
indivíduo se distancie e evite o ambiente de trabalho, ocasionando
alterações em seu comportamento, como o isolamento social, uso
de álcool e outras drogas e intolerância a frustrações. Dependendo
da intensidade e permanência dos sintomas, o indivíduo pode
desenvolver transtornos psíquicos graves, como a depressão,
ansiedade e fobias (TRIGO; TENG; HALLAK, 2007). .

Os fatores de riscos são estabelecidos considerando a interação
entre fatores como o indivíduo, o trabalho e a sociedade. As
características da personalidade do indivíduo podem ser consideradas
um fator de risco para a síndrome de Burnout: competitividade,
ambição, obsessão, dedicação, perfeccionismo, pessimismo,
indispensabilidade em ter controle das situações e intolerância a
frustrações, são alguns traços de pessoas que se tornam mais
propensas a desenvolver o Burnout (TRIGO; TENG; HALLAK, 2007).

A falta de um apoio social e familiar, que dificulta uma relação
saudável e de confiança com outros indivíduos, a necessidade de
manter um prestígio social contribui para que o indivíduo busque
vários empregos e acaba ficando sem tempo para fortalecer a relação
com seus amigos e familiares, se divertir e relaxar, o que ocasiona o
aumento do estresse, e alguns valores, normas culturais e os aspectos
religiosos são exemplos de fatores sociais que propiciam do
desenvolvimento da síndrome de Burnout (TRIGO; TENG; HALLAK,
2007).

O diagnóstico é feito por um profissional especialista – geralmente
psiquiatras e psicólogos - a partir da análise e avaliação dos itens
citados acima, características individuais correlacionadas com as
do ambiente e do trabalho. Muitas vezes o Burnout pode ser
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confundido com um quadro de depressão pela similaridade dos
sintomas, por isso é imprescindível investigar onde se relaciona a
origem do quadro e as variáveis desencadeadoras da síndrome.

A principal orientação do Ministério de Saúde a quem sofre da
síndrome de Burnout é a necessidade de mudar alguns hábitos e
estilos de vida, a fim de controlar o estresse. Inserir o hábito de
praticar exercícios físicos e técnicas de relaxamentos, organizarem
seu tempo de modo que tenha espaço para as atividades de lazer
com amigos e familiares, descansar adequadamente, com a
recomendação de pelo menos 8 horas de sono, e sempre se empenhar
para manter o equilíbrio entre o trabalho e sua vida social, são
ferramentas necessárias para uma boa saúde física e mental
(MINISTÉRIO DE SAÚDE, 2019).

Desse modo, em 1990, São João Paulo II, enquanto era o chefe
da Igreja Católica, solicitou a presença dos Excelentíssimos Bispos,
oriundos de diversas partes do mundo, para um Sínodo na cidade de
Roma, do qual seria abordado a temática referente a situação que
se enquadra o clero católico na atualidade. Na contemporaneidade,
a Igreja Católica e paralelamente seus ministros ordenados, se
defrontam com uma sociedade mais secularizada, que expõem suas
condições devido às transformações sociais e pela pluralização dos
valores. Com a globalização e as bruscas mudanças nos contextos
sociais, culturais e econômicas, torna a vida dos presbíteros ainda
mais desafiadora (MÉZERVILLE, 2012).

A posteriori ao encerramento do sínodo, Vossa Eminência publicou
a Exortação Apostólica “Pastores dabo vobis” (“Dar-vos-ei pastores”),
que denota sobre a visão dos sacerdotes no mundo inteiro e
posteriormente o estresse crônico dos quais os mesmos estão
expostos. A partir desse momento, começou a se ter uma visão mais
aguçada sobre a prevalência do estresse e sucessivamente a síndrome
de Burnout entre os padres católicos (MÉZERVILLE, 2012).

Segundo Mézerville (2012) nos contextos paroquiais cada vez mais
é constante observarmos sacerdotes esgotados em detrimento de uma
variedade de circunstâncias, como um trabalho demasiado, reuniões,
celebrações eucarísticas, atendimentos, e além de suas questões
particulares, que por vez são pouco observáveis em decorrência das
incontáveis funções a serem executadas, com isso, em alguns casos,
a vida espiritual começa a oscilar, tornando suas orações empobrecidas.
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No ano de 2009, fora realizado pela a autora Helena Mézerville
(2012), uma pesquisa geograficamente com uma amostra
representável de 881 padres latinos- americanos, de dezesseis
dioceses do México, Costa Rica e Porto Rico, com o intuito de analisar
o grau de Burnout ou desgaste emocional em presbíteros católicos.

De acordo com Mézerville (2012) ao término da pesquisa é possível
afirmar a prevalência do Burnout entre os sacerdotes, como revela
os dados: do total de entrevistados apenas 81 padres não possuem
nenhuma incidência de esgotamento emocional; 16% deles (cerca
de 140) apresentaram doenças psicossomáticas; 33.6% dos padres
(296) sofrem de insônia; 34.2% dos sacerdotes (301) sofrem de
transtornos ansiosos; 7% dos presbíteros (60) já tiveram episódios
de pânico ou crise nervosa; 23% do total (202) não se sentem
valorizados; quase 20% (174) se sentem desesperançosos, e o mais
preocupante uma faixa de 7.2% dos sacerdotes (63) relataram já ter
tido ideações suicidas.

Fazendo uma analogia com a vida dos sacerdotes católicos, os
pastores são envoltos de grandes responsabilidades dentro de
Instituições religiosas. Propiciar a satisfação espiritual e social dos
fiéis que a acompanham requer um compromisso incessante por
partes desses líderes, principalmente por serem vistos como parte
de um especial e importante grupo de trabalho, acabam realizando
tarefas exaustivamente, esquecendo da importância do descanso
físico e mental (HONÓRIO; BRAGA; MARQUES, 2000). Geralmente
pastores estão sempre em busca da perfeição, por considerar seres
escolhidos por Deus, corroborando com o apontamento feito por
May (1987), onde afirma que pastores estão sujeitos a desenvolverem
um complexo de santidade que faz com que confundam o “servir a
Cristo” com “ser Cristo”. Através disso, a ideia de perfeição é sempre
buscada, manifestam um elevado nível de ego ideal e vivem apenas
na dimensão espiritual negando que sejam suscetíveis as fraquezas,
desejos e necessidades básicas humanas, justamente por introjetar
a ideia de ser um escolhido e não poder frustrá-lo. Porém quando
erra em alguma situação, a frustração e angústia se tornam grandes,
que pode acarretar um aumento dos níveis de estresse, aumentando
as chances de desenvolverem a síndrome de Burnout (MAY, 1987).

Assim como aponta uma pesquisa realizada por Honório, Braga e
Marques (2000), que levanta discussões sobre a qualidade de vida e
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estresse no trabalho de pastores, nos grupos pesquisados há um alto
índice de sintomas psíquicos como aceleração do ritmo de vida,
impaciência, ansiedade e intranqüilidade, e físicos como sensação
de cansaço e dores corporal, tendência a comer mais o que necessário
e desânimo, todos derivados do estresse relacionado ao elevado
índice de trabalho e ao complexo citado anteriormente. Outra
questão apontada é a pressão que recaem sob os pastores referentes
ao relacionamento interpessoal, que por mais que grande parte de
seus trabalhos exigem esse contato com outras pessoas, a dificuldade
em lidar com os diversos tipos de conflitos apresentados pelos fiéis
(HONÓRIO, BRAGA, MARQUES, 2000).

As consequências no nível psicológico do estresse afeta o cérebro
de maneira fisiológica e condutora, o qual provoca sintomas psíquicos
como os exemplos seguintes: irritação e nervosismo, a estafa
intelectual, a dificuldade de concentração, os vazios ou lapsos de
memória, a diminuição de rendimento intelectual, os bloqueios
mentais, a propensão a sofrer incidentes, a confusão e também as
propensões adictas. Se prolongado esses sintomas ou efeitos, podem
ocorrer transtornos psíquicos ainda mais agravantes, assim como os
transtornos depressivos, os distúrbios do sono, a esquizofrenia, os
transtornos ansiosos, a angústia, as fobias diversas e transtornos de
alimentação (MÉZERVILLE, 2012).

Como mencionado anteriormente, a síndrome de Burnout se
origina de uma experiência negativa e exacerbada do trabalho, com
um desgaste físico e emocional acentuado, acarretando frustração
e esgotamento. A síndrome tem por prevalência afetar trabalhadores
que lhe dá com outros indivíduos, principalmente aqueles
profissionais que tem por ofício cuidar e zelar pela vida do próximo,
como padres e pastores, psicólogos e assistentes sociais, médicos e
enfermeiros, policiais, educadores, etc (MÉZERVILLE, 2012).

3. CONCLUSÃO

Em suma, podemos concluir que a síndrome de Burnout é uma
patologia oriunda do excesso de trabalho, tendo por caracteres
específicos a despersonalização, a baixa autoestima e o desgaste
físico e emocional. Contudo, os estudiosos passaram a ter uma ótica
voltada não apenas para colaboradores em geral, mas uma visão
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que acomete um número crescente de líderes católicos e protestantes
que apresentam indícios ou até mesmo um diagnóstico consistente
sobre a síndrome de Burnout. Com isso, é de suma importância que
se perceba ligeiramente as condições físicas e emocionais dos
sacerdotes e pastores frente ao esgotamento do qual estão passando,
para que as devidas providências sejam acionadas, para não acarretar
uma problemática ainda mais agravante como o Karoshi, que é a
morte súbita por excesso de trabalho.
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RESUMO

Um dos principais desafios do contexto educacional na atualidade
é a inclusão escolar de crianças e adolescentes com algum tipo de
deficiência. O objetivo desse artigo é discutir as contribuições da
Psicologia Escolar para a inclusão educacional de crianças e
adolescentes com Transtorno do Espectro Autista. Acreditamos na
psicologia como ciência e prática verdadeiramente comprometida
com a igualdade de condições e o pleno desenvolvimento dos sujeitos,
de modo que o psicólogo possa contribuir para a efetivação da
inclusão e superação de preconceitos, estereótipos e estigmas que
desumanizam as pessoas com deficiência.

Palavras-chave: autismo; deficiência; inclusão escolar; psicologia escolar.

ABSTRACT

One of the great challenges of the current educational context
is the school inclusion of children and adolescents with some type of
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disability. The purpose of this article is to discuss the contributions
of School Psychology to the educational inclusion of children and
adolescents with Autism Spectrum Disorder. We believe in psychology
as a science and practice truly committed to the equality of conditions
and the full development of the subjects, so that the psychologist
can contribute to the effective inclusion and overcoming of
prejudices, stereotypes and stigmas that dehumanize people with
disabilities.

Keywords: autism; deficiency; school inclusion; school psychology.

1. INTRODUÇÃO

Um dos grandes desafios do contexto educacional atual é a
inclusão escolar de crianças e adolescentes com algum tipo de
deficiência. Tal desafio se intensifica quando se trata da inclusão de
crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA),
uma vez que as características de tal transtorno são muito variadas
(APA, 2013).

Segundo as características diagnosticas do DSM-5 lançado em
2013 (APA, 2013), o espectro autista consiste em quatro critérios,
sendo eles o critério A um prejuízo persistente na comunicação social;
critério B padrões repetitivos de comportamento, interesse ou
atividades; critério C que são esses sintomas presentes desde o início
da infância limitando ou prejudicando seu funcionamento diário e D
que são os sintomas que causam um prejuízo significativo em áreas
importantes da vida do indivíduo como aspectos sociais e
profissionais. Essas diferentes manifestações do transtorno dependem
das especificidades do TEA, do nível de desenvolvimento e da faixa
etária, por isso o termo espectro. Os sintomas são reconhecidos mais
facilmente entre 12 a 24 meses, podendo ser vistos antes, se os
atrasos forem mais graves, de início o padrão pode incluir atrasos
no desenvolvimento ou qualquer perda de habilidades linguísticas
ou sociais.

A Psicologia Escolar, como área de conhecimento e atuação, é
uma importante aliada da inclusão educacional, buscando garantir
o direito de todos os alunos à escolarização e desenvolvimento. A
Psicologia Escolar é definida como
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Uma área de atuação da Psicologia que envolve o exercício profissional do
psicólogo que atua no campo educacional em diferentes espaços sociais
(diretamente na escola; em serviços públicos de educação e saúde; em
universidades; clínicas; equipes de assessoria ou de pesquisas, etc.) que,
para dar conta de inserir-se criticamente na educação deve fundamentar-se
de forma consistente apropriando-se de diferentes elaborações teóricas
(MEIRA, 2003, p. 61).

É considerando tal compreensão de Psicologia Escolar que
entendemos também que a finalidade dessa área de estudo e atuação

Situa-se no compromisso claro com a tarefa da construção de um processo
educacional qualitativamente superior. Portanto, sua função social não poderia
ser outra: contribuir para que a escola cumpra de fato com seu papel de
socialização do saber e formação crítica (MEIRA, 2003, p. 57).

Com essa definição, podemos perceber que a Psicologia Escolar
busca proporcionar o desenvolvimento de todos os sujeitos envolvidos
direta e/ou indiretamente no contexto escolar, de modo a garantir
o acesso à escola e o processo de ensino-aprendizagem para cada
aluno. O objetivo desse artigo é discutir as contribuições da Psicologia
Escolar para a inclusão escolar de crianças e adolescentes com TEA.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

A metodologia do presente artigo consistiu em uma revisão
bibliográfica a partir da qual buscamos analisar e sintetizar as
contribuições da Psicologia Escolar para a inclusão escolar de alunos
com TEA. Recorremos a alguns documentos oficiais (leis nacionais e
documentos elaborados pelo Conselho Federal de Psicologia) para
realizar uma descrição do TEA, uma análise breve da história da
Educação Especial em nosso país e apontar algumas contribuições
da Psicologia Escolar diante de tal tema.

2.2 Resultados e discussão

O autismo (transtorno espectro autista) foi denominado por
distúrbios autísticos do contato afetivo em 1943, por Leo Kanner
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que descreveu pela primeira vez, a partir de 11 casos que se
caracterizava por uma incapacidade de relacionamento, e ele
observou que também havia resistência à mudança ou insistência na
monotonia e déficits de relacionamento social (MARINHO; MERKLE,
2009). A crença mais comum durante os anos de 50 e 60, era de que
o autismo tinha sua causa relacionada aos pais que não eram
emocionalmente responsáveis e seus filhos, como exemplo a “mãe
geladeira” teoria criada por Kanner, que dizia sobre o alto nível
intelectual dos pais, da descrição detalhada do comportamento da
criança e da fria relação entre a mãe e o filho, essa teoria foi
desconsiderada. Houve sugestões de que o autismo era um transtorno
cerebral nos anos 60, que era presente desde a infância, em qualquer
espaço e/ou situação econômica. Um marco na classificação do
autismo aconteceu em 1978, onde segundo Michael Rutter definiu o
autismo com base em quatro critérios, sendo eles: atraso ou desvio
social, não só como função de retardo mental; problemas de
comunicação; comportamentos incomuns como movimentos
estereotipados; início antes dos 30 meses de idade. Isso influenciou
a definição no DSM-III no qual foi reconhecido pela primeira vez em
1980, e colocado em uma nova classe de transtorno: os TIDs –
transtornos invasivos do desenvolvimento, ermo que reflete o fato
de que o funcionamento é afetado em múltiplas áreas no autismo e
em suas condições (MARINHO; MERKLE, 2009).

Assumpção e Pimentel (2000) defendem que o autismo vem de
causas desconhecidas, mas que podem estar ligados a problemas
cromossômicos, metabólicos, gênicos, ou até doenças adquiridas ou
transmitiras durante a gestação ou após o nascimento. Amostras
clinicas mostram que o TEA ocorre mais em meninos do que em
meninas, o que ocorre devido a taxas altas de testosterona em que
esses meninos são expostos no período pré-natal, mas atualmente
esses dados ainda são limitados e não possibilitam conclusão.

Lorna Wing (1979 apud MARINHO; MERKLE, 2009) aponta três
grupos de perturbações que se manifestam em três diferentes áreas
em pessoas autistas, como: área social em que a pessoa tem
dificuldade de relacionamento em que não conseguem interagir e
nem compreender as regras sociais; a da linguagem e comunicação
pois possuem uma linguagem repetitiva e estereotipada não
conseguindo manter um diálogo e a do comportamento e pensamento
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tendo uma rigidez, se comportando de maneira ritualista e obsessiva.
Se apresentando juntos, mas com intensidade e qualidades variadas,
nem todos autistas demonstram o mesmo padrão de comportamento,
há aqueles que mostram aversão ao toque, isolamento, mas também
os que buscam contato físico, mais intensos.

Segundo Pessotti (1984) no século 17 no Brasil, com o
desenvolvimento da medicina, as pessoas com deficiência,
principalmente deficiência intelectual se misturavam nos hospitais
psiquiátricos e a partir disso surgiu interesse médico na escolarização
dessas crianças, realizando estudos através de testes de inteligência
e rígida classificação, seguindo um modelo médico.

Em 1950, a APAE (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais)
começou a crescer no Brasil, e segundo Glat e Fernandes (2005)
conseguindo a viabilização de escolas com o pressuposto de que a
pessoa com deficiência possa aprender, deslocando-se do modelo
médico para um modelo educacional mas, essas escolas especiais
funcionavam como um modelo paralelo ao da educação regular até
1996, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.
9394/96 (BRASIL, 1996) normatizando o acolhimento de pessoas com
deficiência nas escolas regulares e integrando-as na sociedade. Mas
há muito a refletir sobre essa inclusão, pois da Educação Infantil ao
Ensino Superior ainda há discriminação e exclusão de pessoas e grupos
sociais.

Inclusão é uma questão de direitos, que significa “deixar de
excluir”, presumindo haja grupos integrados e não distintos de uma
mesma comunidade, exigindo Poder Público e condições necessárias
a todos. Em contextos inclusivos os grupos não são passivos e
respondem a sua mudança e agem sobre ela, em uma relação
dialética. A inclusão é responsabilidade da sociedade e da comunidade
e do Poder Público onde a escola se insere, respondendo as
capacidades que todos tem, mudando atitudes que podem determinar
sucesso ou insucesso dos alunos, tendo colaboração entre todos os
atores da comunidade escolar, organizando a gestão da escola,
implantando projetos e parcerias com instituições procurando
garantir respostas adequadas aos alunos que necessitam.

Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13146/15)
capitulo IV, Art. 27 (BRASIL, 2015, p. 6):
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A Educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a
vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos
e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas
características, interesses e necessidades de aprendizagem.

A Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista, Lei nº 12.764/12, no 2º artigo determina que pessoas
com Transtorno do Espectro Autista são consideradas pessoas com
deficiência em todos os efeitos legais e no 3º artigo da mesma lei
garante que nos casos de necessidade a pessoa com transtorno do
espectro autista que está no ensino regular tem direito a
acompanhante especializado (BRASIL, 2012).

Com isso, a inclusão é vista nos termos educativos como educação
inclusiva onde a escola além de proporcionar espaços comum aos
alunos, proporciona oportunidades de atividades significativas,
aceitando que a diferença não impede necessariamente no
aprendizado, e todos aprendemos uns com os outros, Vygotsky (1987)
reforça a necessidade de interação, como influenciadora da
aprendizagem e consequentemente do desenvolvimento. Segundo a
Política Nacional de Educação Especial (MEC/SEESP, 2007) educação
inclusiva é fundamentada nos direitos humanos, que une a igualdade
e diferença como valores inseparáveis, avançando em relação a
equidade nos contextos de produção de exclusão, tanto dentro como
fora da escola. Reestruturando o sistema educacional, mudando a
estrutura do ensino com o objetivo de tornar a escola inclusiva,
democrática e sem distinção de classe, gênero e características
pessoais.

A fim de proporcional as melhores condições de aprendizagem e
desenvolvimento dos alunos com deficiência, o psicólogo escolar
deve atuar com criticidade e respeito, compreendendo as
determinações sociais que agem sobre as pessoas com deficiência e
buscando incluir todos os educadores no processo de inclusão escolar.
Segundo as Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) na
educação básica (CFP, 2019):

Nesse sentido, é importante que a(o) psicóloga(o) inserida em contextos
educativos desenvolva grupos de trabalhos com professores, estudantes,
familiares, equipe técnica, gestores e funcionários possibilitando que a
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temática do preconceito seja abordada, promovendo a reflexão coletiva sobre
barreiras atitudinais e arquitetônicas presentes no cotidiano escolar e suas
formas de enfrentamento (p. 48-49).

Dentre as ações a serem efetivas por tal profissional, podemos
destacar: acompanhamento educacional individual e/ou coletivo de
alunos e/ou grupos de alunos com deficiência; articulação com outros
serviços educacionais e com as redes de saúde e assistência social;
reunião com a comunidade escolar a fim de elucidar dúvidas sobre
as deficiências e promover a inclusão; formação continuada de
professores, educadores não docentes e gestores; ação conjunta com
professores para elaboração de materiais pedagógicos e avaliações
que atendam as necessidades específicas de cada aluno; dentre
muitas outras possibilidades (CFP, 2019).

3. CONCLUSÃO

Esperamos que nosso artigo venha a contribuir para que toda a
comunidade escolar entenda a importância essencial da inclusão
educacional e compreenda que a deficiência constitui-se somente
como uma das inúmeras características das pessoas com deficiência,
se fazendo indispensável a luta contínua para que tais alunos não
sejam “reduzidos” a sua deficiência. Nesse sentido, é fundamental
que todos os profissionais da educação sejam capazes de planejar,
executar e avaliar propostas pedagógicas que tenham em vista o
máximo desenvolvimento possível dos alunos, independente de suas
características físicas, intelectuais, culturais, econômicas, biológicas,
etc.

No que se refere à atuação do psicólogo escolar, ressaltamos
que “em seu trabalho, a(o) psicóloga(o) focalizará a força que esse
estudante possui para criar condições para o enfrentamento de sua
deficiência e expansão de seus limites, que tem como objetivo buscar
uma posição social mais valorizada pela sua comunidade” (CFP, 2019,
p. 49). Acreditamos na psicologia como ciência e prática
verdadeiramente comprometida com a igualdade de condições e o
pleno desenvolvimento dos sujeitos, de modo que o psicólogo possa
contribuir para a efetivação da inclusão e superação de preconceitos,
estereótipos e estigmas que desumanizam as pessoas com deficiência.
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Assim, sua atuação profissional estará cada vez mais consolidada na
promoção da “saúde e a qualidade de vida das pessoas e das
coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão” (CFP, 2005, p. 7), conforme dispõe o Código de Ética
Profissional dos Psicólogos.
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RESUMO

Esta breve discussão, foi construída a partir de revisão
bibliográfica, no que tange o tema e teve como base um caso clínico
retirado do livro “Casos Clínicos do DSM-V”. As parafilias são
transtornos caracterizados por impulsos e desejos sexuais recorrentes,
que na maioria das vezes causam sofrimento no indivíduo que é
acometido por esse transtorno. A finalidade deste artigo é compreender
um pouco mais sobre o transtorno pedofílico e como a psicologia pode
auxiliar no processo de tratamento e de ajuda do indivíduo, uma vez
que tal temática causa desconforto e estranheza em nossa sociedade.

Palavras chaves: Parafilias - transtorno pedofílico - tratamento
pedofílico.

ABSTRACT

This brief discussion was based of a literature review on the
subject based on a clinical case taken from the “Clinical Cases of
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DSM-V”. Paraphilias are disorders characterized by recurrent sexual
urges and desires that most often cause suffering in the individual
who is affected by this disorder. The purpose of this article is to
understand a little more about pedophilic disorder and how
psychology can help in the treatment of the individual, since such
subject causes discomfort and strangeness in our society.

Key words: Paraphilia, pedophilic disorder, pedophilic treatment.

1 INTRODUÇÃO

O transtorno pedofílico se apresenta no DSM V (Manual Diagnóstico
de Transtornos Mentais) 2014, na classe de Transtornos Parafílicos,
que são transtornos relacionados a impulsos e desejos recorrentes
que geralmente, tendem a ser considerados “fora do normal” e,
portanto, não aceitos em nossa sociedade. As parafilias, quase sempre
promovem risco e sofrimento pessoal para o indivíduo que a pratica,
bem como pode causar danos e sofrimento para quem participa, é
alvo do indivíduo portador de uma parafilia.

Um transtorno parafílico é uma parafilia que está causando sofrimento ou
prejuízo ao indivíduo ou uma parafilia cuja satisfação implica dano ou risco
de dano pessoal a outros. Uma parafilia é condição necessária, mas não
suficiente, para que se tenha um transtorno parafílico, e uma parafilia por si
só não necessariamente justifica ou requer intervenção clínica. (DSM V, 2014
– p. 685).

No que tange o transtorno pedofílico, este pode ser caracterizado
por uma preferência sexual por crianças pré púberes, de acordo com
o DSM V 2014, é definido como ocorrência de práticas sexuais entre
um indivíduo maior de 16 anos com uma criança de 13 anos ou menos.

Segundo Sarmatz (2002), existem dois tipos de pedofilia: a
situacional que não envolve penetração, mas sim caricias disfarçadas
que não se repetem no futuro e é feito por desconhecidos. E a
preferencial que é com o coito e é feito por pessoas que tem vínculo
afetivo com a criança, normalmente são por pessoas que são bem
vistas pela sociedade, como médicos, padres, professores, bem como
por pessoas da própria família da criança, como: avô, tio pai etc. O
abuso então pode ser extrafamiliar, ou seja, por desconhecido que
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não faça parte da família. E intrafamiliar, membro da família ou
alguém que substitui o mesmo para essa criança. Muribeca 2013, diz
que a duração do abuso é determinante para a reação da criança.
Um episódio que aconteça isoladamente, tende a ser menos
traumático do que aquele que acontece de forma corriqueira, outro
fator determinante neste caso, é a presença de figuras de apoio da
criança (família, avós e ou responsáveis legais pela criança).

Baltieri (2013), psiquiatra da USP, cita um minucioso cuidado ao
se rotular os indivíduos que cometem violência sexual contra crianças
(menores de 14 anos, conforme especificado pelo Código Penal
Brasileiro – Art. 217-A, 1940) como pedófilos, pois o transtorno de
pedofilia está no íntimo do indivíduo e nem sempre este irá violar a
dignidade sexual da criança. É necessário que exista uma avaliação
especializada para diagnosticar, afinal, alguém que foi condenado
como abusador sexual nem sempre pode ser categorizado como
pedófilo.

Este breve debate foi proposto para que a partir deste se possa
entender o caso clínico ret irado do “ Casos Clínicos do DSM V 2015”,
de V.O., homem, 28 anos, foi preso numa primeira vez por homicídio
(empurrou outro homem nos trilhos do trem por acreditar que ele
diria que V.O seria homo afetivo) e a segunda vez por furtar uma
loja aos treze anos, ao todo foram 12 vezes na prisão por praticar
furtos para comprar drogas, uma vez que, ele utiliza cocaína. Neste
caso clínico, também foi possível observar que V.O iniciou sua vida
sexual de forma precoce, aos 12 anos, teria seu primeiro contato
sexual com um tio e um primo de 18 anos. V.O relata longa história
de sexo com menores de idade, e entre 14 e 15 anos já fazia sexo
regularmente com indivíduos que tinham idades entre 10 e 30 anos,
e de ambos sexos.

V.O não soube responder se naquela época o sexo com os menores
de idade eram consentidos ou não, enfatiza que “ninguém nunca
chamou a polícia”. Relata que em sua fase adulta preferia ter relações
sexuais com meninas jovens, não cita a idade de sua preferência e
justifica dizendo “que as preferiam porque elas não brigam tanto”.

V.O afirma que só fazia sexo com indivíduos maduros e de igual
fenótipo se pagasse por prostitutas ou quando ele mesmo se prostituia
em troca de dinheiro ou drogas, ele ainda relata não se lembrar de
coisas que pode ter feito sob os efeitos das drogas, por ele utilizadas.
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Por meio de uma avaliação estruturada, pode-se determinar que
V.O tinha atração sexual por meninas dos 8 aos 13 anos de idade.
Quando tinha sete anos de idade foi para um lar de acolhimento,
porque tinha múltiplos distúrbios, aos nove anos roubava brinquedos
de outras crianças, agrediu a própria mãe com o tijolo, fazendo ela
perder a consciência, apenas por ela ter repreendido essa atitude,
isso causou a segunda ida ao acolhimento.

Ele precisou ser internado em uma clínica psiquiátrica, pois bateu
a cabeça na parede por ouvir vozes, com isso ele recebeu diagnóstico
de psicose, foi tratado com remédio e depois da alta que recebeu,
não continuou com a medicação antipsicótica. Ele abusa
regularmente de álcool e cocaína, depois da segunda prisão já tinha
mais de sete internações psiquiatras por ter alucinações auditivas e
delírios de perseguição sempre de natureza sexual. (Casos Clínicos
do DSM V, 2015)

Porquanto, este caso será analisado sob a ótica de
Psicodiagnóstico Interventivo de Ancona Lopez, 2013, que é uma
prática consolidada que tem trajetória de concepções e
procedimentos diferentes de psicodiagnósticos tradicionais,
principalmente quando se trata da intervenção, pois ele é feito de
maneira conjunta aos pais e a criança, porque é uma troca entre
terapeuta e a família.

2. DESENVOLVIMENTO

Este artigo foi construído a partir de uma revisão bibliográfica
da literatura sobre a temática apresentada. Dentre estes, foram
utilizados o Casos Clínicos do DSM V 2015, composto por 19 capítulos,
sendo os títulos destes capítulos, iguais aos primeiros 19 capítulos
do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM V)
2014, somando ao todo 103 casos, entretanto, nos Casos Clínicos do
DSM V é apresentado um ou mais diagnósticos contidos no DSM V, no
qual cada um é seguido de uma breve discussão sobre o diagnóstico.
Outro recurso foram as leituras dos autores da Psiquiatria, entre
eles Danilo Antônio Baltieri que é psiquiatra, mestre e doutor em
Medicina pelo Departamento de Psiquiatra da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo. Primeiramente, nós sabíamos desde o
princípio que de todos os temas apresentados, o que mais nos
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chamava atenção eram as parafilias, então escolhemos ler o capítulo
19 da página, e ao terminarmos de ler, tivemos a preferência pelo
Caso Clínico 19.3 Crimes Sexuais contido na página 337, pois com
certeza iria contribuir para que tivéssemos um olhar mais crítico em
uma situação de atender futuramente algum caso semelhante, afinal,
precisamos ter um olhar mais humanizado e analisar todo o contexto,
inclusive olhar para o lado de quem é pedófilo, por exemplo.

Mesmo que não tenha cura para essa condição, pode haver
tratamento eficaz psicoterápicos, sem esse tratamento os pacientes
se apresentam como risco para a sociedade, os objetivos da terapia
seria controlar os comportamentos parafílicos, as fantasias, as
urgências sexuais e até mesmo diminuir o nível de estresse dos
pacientes com parafilia. Justamente por tudo isso é importante que
a gente tenha mais entendimento sobre os agressores sexuais, que a
gente desenvolva técnicas de tratamentos com a ajuda de políticas
públicas que não sejam punitivas e que não deem apoio ao
tratamento. No que concerne o transtorno pedofílico, ele tem
impulsos e desejos sexuais que são direcionados às crianças pré-
púberes, na maioria das vezes elas tem menos de 13 anos, este
transtorno faz parte das parafilias.

No caso clínico analisado neste relatório, o paciente V.O. abusa
de substâncias na fase adulta em decorrência de sua primeira relação
sexual com o primo e com o tio, que nós acreditamos ser um trauma
sofrido por ele. Apresenta também um quadro de transtorno de
personalidade antissocial que aumentou a probabilidade dele se
aproximar sexualmente de crianças, também apresenta um
desrespeito recorrente às leis, uma vez que ele foi preso diversas
vezes.

Baltieri (2013 p.124) enfatiza que as possíveis causas para
desenvolver um comportamento sexual incompatível com a sociedade
na fase adulta, pode ser relacionado com as vivencias do passado,
como por exemplo a negligência, violência intrafamiliar, vivência
de abuso sexual e carência de supervisão parental na infância.
Etapechusk (2017) descreve a diferença existente entre molestador
de crianças, sendo que esses têm inúmeras motivações para cometer
o ato, não tem preferência sexual por crianças, normalmente sofreu
outros tipos de abuso durante sua vida pregressa e é agressivo,
enquanto o pedófilo não tem somente a motivação sexual, não é



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

178      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 03 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

agressivo, se sente atraído exclusivamente por crianças e nem sempre
comete a prática do abuso sexual.

A luz do Direito Penal, o termo pedofilia não é tipificado
juridicamente como crime: “O que se pune no Brasil não é
necessariamente a pedofilia, mas sim a exteriorização presente no
íntimo do indivíduo – leia-se do pedofilos – ferindo a liberdade sexual
da criança”. ORLANDELI e GRECCO 2012, p.69).

Orlandeli e Grecco, (2012) explicita então que o transtorno
pedofílico enquanto só no íntimo do indivíduo, não é considerado
crime, mas se ele coloca esta vontade em prática, é crime previsto
no artigo 217 A do Artigo Penal, sendo ele estupro de vulnerável.

Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso 14 (catorze) anos: Pena-
reclusão de 8 (oito) anos a 15 (quinze) anos. § 1º incorre na mesma pena
quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade
ou deficiência mental não tenha o necessário discernimento para a prática
do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.
[...] (SILVA et al, 2017 s/p)

Após analisar os dados acima, pode-se entender que V.O infringe
a lei que trata sobre o estupro de vulnerável, uma vez que ele teve
diversas relações com indivíduos de idade entre 10 e 30 anos e não
lembra se foi consentido, desta forma por exemplo, uma criança de
dez anos não conseguiria discernimento para consentir o ato e nem
em posição de se desvencilhar de V.O ou demonstrar resistência.
Fazendo com que V.O se sinta superior e potente perante a fragilidade
da criança, enquanto com um adulto, não se sente seguro para manter
relação sexual por se sentir incapaz e impotente.

No bojo desse tema delicado, não podemos deixar de frisar a
relevância da punição penal para o indivíduo que comete o abuso
sexual, sendo ele pedófilo ou não, uma vez que ambos serão punidos
da mesma maneira. (ORLANDELI e GRECCO, 2012). Nós acreditamos
que a penalidade não é suficiente para prevenir a reincidência,
porque isto vai apenas diminuir o contato com o alvo, é necessário
então, uma política pública eficaz, sendo tratado no âmbito jurídico,
porém com uma intervenção psicossocial para melhorar a qualidade
de vida dos apenados para tratar possíveis transtornos e prevenir
que isso volte a acontecer, tendo uma delicada avaliação para
distinguir entre molestadores e pedófilos, porque não podemos
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simplesmente categorizar como pedófilo todas as pessoas condenadas
por crime sexual contra crianças, pois pedofilia é um transtorno. A
maioria dos apenados saem das penitenciarias sem uma avaliação
diagnóstica e sem intervenção psicossocial, isso faz com que isso
continue acontecendo e não propiciará a reinserção social e segurança
social dessa pessoa.

Se tratando de interdisciplinaridade, Ancona Lopez (Org. 2013)
ressalta a importância da interdisciplinaridade como pratica
colaborativa, na qual psiquiatra e psicólogos trabalham em conjunto,
buscando intervir e ajudar o indivíduo que está em sofrimento
psíquico, fazendo com que não tenha uma hierarquia, mas sim de
forma que os conhecimentos de ambos se agreguem em prol de um
único objetivo, o bem-estar do paciente. “A compreensão da
interdisciplinaridade como uma prática colaborativa remete a uns
dos eixos fundamentais do psicodiagnóstico interventivos: a
construção conjunta da compreensão de um fenômeno. “ (LOPEZ-
ORG,2013 p.174).

Trabalhar com os indivíduos portadores do transtorno pedofílico,
não é tarefa fácil, pois o pedófilo nem sempre vai sentir desconforto
emocional com relação as suas atitudes e ao dano que causou para a
vítima pelo seu modo de agir, também não agirá por espontaneidade
a fazer o tratamento, ao menos que o comportamento o leve à
problemas com a família, com a lei ou com a sociedade. Só vai existir
a procura de tratamento quando há pressão por se ter dificuldades
perante a lei. Caso a psicoterapia seja voluntária, na maioria das
vezes o indivíduo desiste facilmente, por isso é de suma importância
que tenha a parceria entre o sistema de saúde e a justiça, pois se
não for dessa forma, fica inviável prevenir que o pedófilo volte a
cometer os mesmos atos na comunidade. (ETAPECHUSK, 2017).

Etapechusk (2017), enfatiza que o tratamento deve ser postulado
em cima da tomada de consciência desse agente enquanto ao mal
provocado e a respeito aos danos causados e o desejo de reparação.
No caso de V.O, ele teve diversos problemas com a família e com a
lei, porém não se sente com vontade de mudança e apresenta não
ter consciência do mal que as atitudes dele se manifestam de maneira
negativa na vida das pessoas envolvidas. Desta forma torna-se mais
difícil o processo terapêutico quando ele se faz resistente e não tem
consciência, precisa-se promover a desconstrução das barreiras e
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pensamentos que ele tem em relação as próprias atitudes, visando
ampliar o olhar dele para o contexto, que tem consequências
negativas para a vítima que é indefesa na maioria das vezes.

Ancona Lopez (2013), descreve a Prática de compreensão das
vivências, que busca compreender o sentido que os indivíduos
atribuem aos acontecimentos do passado, ou seja, a experiência de
vida que ele teve. No caso de V.O tentaremos entender o significado
que ele atribui para suas próprias vivências (os abusos),
compreendendo o campo fenomenológico do cliente e se
aprofundando no mundo dele. Portanto, entendemos que só será
possível ajudar o V.O a se tratar desde transtorno, uma vez que nos
colocamos no lugar dele, atribuindo sentido para as experiências
que ele tem, não sendo dessa forma, não conseguiremos atingir o
objetivo de sanar os impulsos sexuais recorrentes que ele sente.

Concebemos então que é imprescindível que o psicólogo diante
dessa situação, se mostre empático e não tenha comportamentos
que o levem a julgar o pedófilo, deve- se ter interesse pela pessoa
dele, para além do que ele está se apresentando, de forma a
promover um atendimento e uma avaliação mais desconstruída e
que será eficaz, e se necessário fazer o uso de outros aportes técnicos,
sendo eles a avaliação de portadores de pedofilias ou outras
parafilias, bem como os medicamentos que visam diminuir os
impulsos sexuais. (ETAPECHUSCK, 2017).

3 CONCLUSÃO

O Transtorno Pedofílico está nas classes das parafilias do DSM V,
na qual o indivíduo tem impulsos intensos e recorrentes por crianças
pré-púberes, notou-se a existência de diferenças entre molestador e
pedófilo, onde o pedófilo nem sempre vai externalizar o que está no
seu íntimo, ou seja, a vontade de praticar o ato sexual com a criança,
uma vez que o abusador é invasivo e agressivo, chegando até mesmo
ao óbito da criança ou da pessoa que ele escolher abusar. De outro
ponto foi possível analisar que a pedofilia não é crime de tipificação
do nosso código penal e que muitos apenados por crimes sexuais, nem
sempre podem ser categorizados como pedófilos, pois o pedófilo nem
sempre vai buscar a satisfação através do abuso, às vezes utiliza outros
métodos como a pornografia infantil, caricias, beijos e entre outros.
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A maioria dos autores que foram utilizados para este trabalho,
concordam que apenas a prisão não é suficiente para conter esses
indivíduos, eles enfatizam a importância de um processo de
psicoterapia juntamente com a psiquiatria e com a justiça para que
todos esses serviços se façam eficientes no que tange a cessação
dos impulsos sexuais do indivíduo.

A principal contribuição que o psicodiagnóstico interventivo nos
trouxe, foi a percepção de olhar para as experiências pregressas ao
atendimento, ou seja, entender o sentido que ele atribui para as
experiências e o significado que ele dá, antes mesmo de buscarmos
solução na teoria, entender o contexto fenomenológico existencial
em que ele está inserido e entender de forma que não promova
rótulos ou julgamentos.

Concluímos então que o transtorno de pedofilia está para além
de ser considerado apenas crime, uma vez que causa sofrimento no
indivíduo portador do transtorno, bem como sofrimento na vítima.
É necessário um diagnóstico muito cuidadoso em relação a este tema
e políticas públicas que visam a reinserção dele na sociedade.
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RESUMO

Este trabalho objetiva desenvolver um estudo de caso do
documentário “Pro dia nascer feliz”, buscando na Psicologia Escolar
elementos que nos ajudem a compreender a complexa e
multideterminada realidade educacional brasileira. A Psicologia
Escolar é uma área de estudo e atuação profissional que busca
proporcionar o desenvolvimento humano, a socialização do
conhecimento e a democratização escolar.  No tocante à educação
brasileira, o documentário analisado evidencia as inegáveis
discrepâncias entre as escolas públicas e privadas, demonstrando
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como a escola e a educação destinadas aos alunos da classe baixa
diferem completamente da escola e da educação destinadas aos
alunos das classes altas.

Palavras-chave: educação; estudo de caso; precarização;
psicologia escolar.

ABSTRACT

This work aims to develop a case study of the documentary “Pro
dia nascer feliz”, looking for in School Psychology elements that
help us to understand the complex and multidetermined Brazilian
educational reality. School Psychology is an area of   study and
professional practice that seeks to provide human development, the
socialization of knowledge and school democratization. With regard
to Brazilian education, the documentary analyzed shows the
undeniable discrepancies between public and private schools,
demonstrating how the school and education for lower class students
differ completely from school and education for upper class students.

Keywords: education; case study; precariousness; school psychology.

1. INTRODUÇÃO

“Na maioria das vezes não temos nem chance de sonhar”. Essa
frase se refere às condições de estudo de Valéria, uma estudante do
Ensino Médio de uma escola pública na cidade de Manari, interior de
Pernambuco, quando entrevistada para o documentário “Pro dia
nascer feliz”5. As condições de estudo e aprendizagem de Valéria
retratadas no documentário são intensamente precárias e até mesmo
desumanizadoras. Desde há muitas décadas diversos educadores,
sociólogos e filósofos brasileiros, preocupadas com a qualidade da
educação no país, denunciam as trágicas condições da educação
brasileira (FREIRE, 1987; SAVIANI, 1987).

Segundo disposto no Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB (BRASIL, 1996) e no Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA (BRASIL, 1990), a educação de qualidade, pública
e gratuita é direito de todo e qualquer cidadão e um dever do Estado,
conforme destacado a seguir:
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Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

(...)

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

(...)

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação
dos sistemas de ensino;

IX - garantia de padrão de qualidade;

(...)

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida (BRASIL,
1996, p. 1-2).

Contudo, dados atuais nos mostram que tal educação está longe
de possuir mínimas condições de qualidade em muitas escolas. Dados
do Censo Escolar de 2017 (BRASIL, 2017) nos mostram uma
assustadora realidade: dentre as mais de 180 mil escolas (públicas e
privadas) da Educação Básica brasileira, aproximadamente 60% não
possui rede de esgoto, mais de 8% não possui banheiro e mais de 6%
não possui sequer água encanada. Diante de tal contexto, a Psicologia
Escolar se mostra uma importante ferramenta teórica e profissional
na luta pela construção de uma outra educação brasileira,
qualitativamente superior.

A Psicologia Escolar pode ser definida, segundo Meira (2003),
como uma área de estudo e atuação profissional do psicólogo que
busca proporcionar o desenvolvimento humano, a socialização do
conhecimento científico, artístico e filosófico e a democratização
do espaço e das relações escolares.  Nesse sentido, a finalidade da
Psicologia Escolar

Situa-se no compromisso claro com a tarefa da construção de um processo
educacional qualitativamente superior. Portanto, sua função social não poderia
ser outra: contribuir para que a escola cumpra de fato com seu papel de
socialização do saber e formação crítica (MEIRA, 2003, p. 57).

Este trabalho objetiva desenvolver um estudo de caso do
documentário “Pro dia nascer feliz”, buscando na Psicologia Escolar
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elementos que nos ajudem a compreender a complexa e
multideterminada realidade educacional brasileira apresentada por
tal obra cinematográfica.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Relato de caso

Dirigido por João Jardim e lançada no ano de 2005, o
documentário “Pro dia nascer feliz” nos mostra a realidade da
educação no Brasil em quatro diferentes contextos: em escolas
públicas de Manari (PE), Duque de Caxias (RJ), Itaquaquecetuba (SP)
e em uma escolar particular localizada no bairro Alto de Pinheiro,
zona nobre da cidade de São Paulo (SP).

Nas escolas de Manari, Duque de Caxias e Itaquaquecetuba se
destacam a precariedade (e até mesmo inexistência) de um espaço
de ensino. As escolas não possuem estrutura para comportar
confortavelmente os alunos e professores e especialmente na escola
de Manari o transporte público até a escola chega até mesmo a
colocar em risco a vida dos estudantes. As escolas de Duque de Caxias
e Itaquaquecetuba se destacam pelos altos índices de criminalidade
e violência entre os estudantes, envolvendo até mesmo ameaças e
atentados contra a vida. A escola em Altos de Pinheiros é apresentada
com a intenção de contrastar com as realidades anteriores,
destacando as inegáveis diferenças e discrepâncias no que se refere
à qualidade do ensino ofertado e até mesmo estrutura física e
arquitetônica da escola, como mostraremos a seguir.

2.2 Resultados e discussão

No contexto público o descaso com a educação é impactante,
nos mostrando escolas em que não há até o mesmo o básico de
higiene e condições de segurança para os alunos, evidenciando a
precária infraestrutura e o drama vivido pelos profissionais da
educação que ficam à mercê de um sistema que não provê condições
mínimas para garantir um processo de ensino-aprendizagem
adequados. Em decorrência desse contexto, o desinteresse,
desmotivação e falta de comprometimento de alunos e até mesmo
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professores demonstram como as condições concretas de ensino e
aprendizagem determinam diretamente as condições pessoais e
subjetivas para realização das atividades de ensino e de estudo.

Na escola privada retratada, por sua vez, fica nítida a diferença
econômica e social: portaria com catracas permitindo somente a
entrada de pessoas autorizadas, ambiente limpo, organizado e
arborizado, infraestrutura moderna, salas com ampla iluminação.
Em tal ambiente, os professores conseguem ministrar suas aulas e
contam com ampla participação dos alunos, cada qual em sua carteira
confortável e seu livro novo em mãos.

É interessante notar a angústia presente em ambos os contextos,
mas se expressando de forma radicalmente antagônica: enquanto
uma aluna de classe alta na escola particular da região de Altos de
Pinheiros (São Paulo capital) está preocupado em não fazer trabalho
voluntário para não perder sua aula de natação, uma das alunas de
uma das escola pública retratadas busca mudar de escola devido ao
medo de outras alunas que ameaçavam atentar contra sua vida.

Os relatos dos diversos alunos e professores apresentados ao
longo da obra, bem como imagens impactantes, nos levam a refletir
acerca da inerente desigualdade socioeconômica que estrutura nossa
sociedade. Ao identificarmos as limitações e impedimentos que
enfrentam os alunos dedicados a sua aprendizagem, vemos como a
escola que deveria ser um espaço de humanização e de luta contra
as desigualdades sociais acaba por reforçar e perpetuar tais
desigualdades. Em outras palavras, o espaço que deveria ser um
espaço de sonho, como destacamos na fala de Valéria ao iniciarmos
nosso texto, acaba se tornando um duro de espaço de
embrutecimento e alienação da vida humana.

Ainda sobre este caso particular, destacamos que ao longo das
duas semanas de filmagem do documentário, Valéria pode ir à escola
somente três vezes pois nos demais dias o transporte público estava
quebrado. Por esse motivo, reforçamos que garantia da
universalização da educação não depende somente das políticas de
acesso às redes de ensino, mas também das políticas de permanência.

No tocante à educação no Brasil (ou seria melhor dizer
“educações”?), o documentário aqui analisado por meio de um estudo
de caso evidencia as inegáveis discrepâncias entre as escolas públicas
e privadas, confirmando o que muitos autores defendem há décadas:
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a escola e a educação destinadas aos alunos da classe baixa diferem
completamente da escola e da educação destinadas aos alunos das
classes altas (CUNHA, 1980).

3. CONCLUSÃO

“Pro dia nascer feliz” nos permite enxergar de maneira objetiva
e concreta a real condição das citadas “educações” de nossa
sociedade. Embora tenha sido lançado na década passada, dados
oficiais e atuais (BRASIL, 2017) nos mostram que a precariedade da
educação pública permanece a mesma – ou ainda pior. Nesse sentido,
vemos o distanciamento cada vez maior do cenário educacional
garantido pelo ECA (BRASIL, 1990) e pela LDB (BRASIL, 1996) se
comparado ao cenário concreto brasileiro.

A Psicologia Escolar crítica, ao se comprometer com o
desenvolvimento dos atores escolares, com a humanização e
socialização do conhecimento, se posiciona em defesa da
democratização absoluta do saber e do espaço escolar (MEIRA, 2003;
TANAMACHI; MEIRA, 2003). Nesse sentido, defender a democratização
da educação implica diretamente em defender em defesa de
educação pública e gratuita, de qualidade teórica e científica,
inclusiva e acessível a todas e todos. Em outras palavras, implica
compreender “a educação como instrumento mediatizado de
transformação social e do homem como sujeito histórico que se insere
dialeticamente na complexa trama social” (MEIRA, 2003, p. 20).

Esperamos que nosso trabalho tenha levado ao leitor uma reflexão
sobre nossas condições de ensino e tenha contribuído para seu
engajamento na busca de uma sociedade mais humana e
humanizadora. Encerramos nossa análise com as palavras de Paulo
Freire (1987, p. 87) para que nunca nos esqueçamos de que “Educação
não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas
transformam o mundo”.
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RESUMO

Este artigo buscou compreender a concepção das professoras
sobre o fracasso escolar. Uma vez que são percursoras da base do
processo de educacional do país, elas têm muito a nos elucidar sobre
as vivencias deste tema. Mas, além de compreender o fracasso em
suas visões também foram questionadas sobre o que era o sucesso
escolar. A pesquisa se deu por meio de entrevista semiestruturada.
As entrevistadas tiveram certo grau de concordância quanto as suas
respostas. É importante salientar que suas respostas refletem a
realidade que elas enfrentam em seu dia a dia.

 Palavras chave: Fracasso escolar, Psicologia escolar, Sucesso escolar.

ABSTRACT

This article sought to understand the teachers’ conception of
school failure.  Since they are precursors to the basis of the country’s
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educational process, they have much to elucidate us about the
experiences of this theme.  But, in addition to understanding the
failure in their views, they were also asked about what school success
was.  The research took place through semi-structured interviews.
The interviewees had a certain degree of agreement regarding their
answers.  It is important to note that their responses reflect the
reality they face in their daily lives.

Keywords: School failure, School psychology, School success.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho valeu-se das técnicas de entrevista para responder
questões pertinentes ao fracasso escolar. Cujo o objetivo era de
investigar na concepção dos professores sobre o que é o fracasso
escolar.

Este tema foi proposto para estudo, tendo em vista que o  fracasso
escolar tem se  apresentado como uma grande problemática no
cenário atual do país.  Pois, pode ser compreendido genericamente
como o insucesso no ato de aprender, o que tem causado sofrimento
e prejuízo para crianças, seus familiares e para a sociedade em geral.
Afinal uma sociedade que fracassa no ensino e educação de suas
crianças está fadada a fracassar.

Ao contrário do que se pensa empiricamente o fracasso escolar,
não acontece sozinho, como um passe de mágica, ele é produzido,
ele é fruto da sociedade capitalista, que pensa, projeta e consegue
realizar expansão de negócios. E põe as margens o ensino/educação,
principalmente da classe trabalhadora. (PATTO, 1990)

No Brasil as questões que preconizam que o fracasso escolar
aconteça são inúmeras. Tomando como exemplo alguns pressupostos
como: excesso de alunos na sala de aula, prédios inadequados
destruídos pelo tempo e pelos próprios usuários, métodos de ensino
ineficazes, professores desqualificados, pobreza e miséria, falta de
incentivo a educação e a projetos de pesquisa etc. (JESUS S/D)

 O movimento que tende ocorrer o fracasso é apoiado muito sobre
as teorias naturalizastes e biologizantes que regem a história de
nosso país. Essas teorias acabam por culpabilizar o aluno como
culpado exclusivamente de seu problema, e perde-se de vista todos
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os outros pressupostos supracitados que envolvem a problemática
do fracasso escolar. Um indivíduo nunca é culpado sozinho pelo seu
fracasso. Seu fracasso é fruto de uma sociedade adoecida, que não
só permite que este fracasso aconteça, como o produz e
responsabiliza o indivíduo por ele. (JESUS, S/D)

Quando se fala sobre a fracasso escolar tende-se a culpabilizar
apenas um agente dessa grande engrenagem que é o processo
educacional. Culpabilizam-se os professores, a criança, a família,
hora o governo por falta de recurso. E perde-se de vista que todos
estes elementos são importantes, que todos eles deveriam unir forças
e trabalharem juntos, no sentido de construir um ensino eficiente, e
eficaz para todas as crianças. O fracasso escolar precisa ser pensado
a luz de todos os nossos problemas, e não colocando apenas um em
perspectiva. (RODRIGUES; CHECHIA, 2017)

O fracasso escolar é um problema que pode sim ser extinguido
das escolas, se ele for analisado caso a caso, escola por escola. Se
houver investimento de tempo, recuso e dedicação de todos os
agentes envolvidos neste processo, certamente essa engrenagem
funcionará. E as nossas crianças puderam aprender de forma simples,
natural e ficaram muito felizes de conhecer o muito magico do
conhecimento através da aprendizagem que a escola nos proporciona.
Afinal muitos só tem a escola como fonte de conhecimento da cultura
historicamente acumulada pela história. Justamente por este
pressuposto escolheu-se entrevistar as professoras, por elas serem
a peça fundamental desta engrenagem. Uma professora qualificada
e com paixão pelo que faz, é capaz de transformar através da
educação escolar uma infinidade de vidas. (RODRIGUES; CHECHIA,
2017)

 O sucesso escolar é algo abstrato, pois quando ele  aparece em
formas como passar em um vestibular de uma universidade super
concorrida, ganhar prêmios internacionais em robótica, ser vencedor
da olimpíada de matemática, este  aluno é muito valorizado pela
sociedade, pelo seu mérito final. Mas se deixa de lado todo o caminho
que ela percorreu para poder triunfar. As barreiras superadas são
esquecidas, o apoio dos seus professores, familiares e da sua escola,
são postos de lado. E para que possamos ouvir falar em mais casos
de sucesso escolar é preciso que o fracasso seja superado. Por isso
de se tratar o tema, discuti-lo e disseminá-lo, no âmbito escolar e
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acadêmico, porque é um tema delicado, que precisa ser superado.
Inclusive em detrimento de não só este sujeito fracasso obter êxito
na sua vida futura, mas também o país, e porque não dizer o mundo.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

A metodologia utilizada foi a entrevista semiestruturada. Este
modelo de entrevista foi escolhido para que os participantes
pudessem expressar sua opinião sobre o tema proposto livremente.
Foram aplicados questionários com treze perguntas. Todas as
perguntas foram feitas para todas as participantes. O local para
aplicação foi escolhido pelas entrevistadas, nas dependências da
escola, em horários em que elas estavam livres para atividades
complementares. Conforme o autorizado pela direção da escola.

As entrevistas foram aplicadas as professoras de uma escola
municipal de ensino fundamental localizada  no interior do estado
de São Paulo no ano de dois mil e dezenove.  A maioria das
entrevistadas possui formação em pedagogia, e alguma pós graduação
na área da educação. As professoras possuem idades entre trinta
até sessenta anos

A respeito das participantes a primeira possui licenciatura em
pedagogia e  letras e trabalha na área a seis anos. A segunda
participante Bacharel em administração comércio e exterior,
magistério em artes visuais e pós graduação em artes e educação
musical. Atuou durante anos na área administrativa, em entidade
pública, e desde dois mil e quinze trabalha como professora de artes.
A terceira participante é graduada em pedagogia e possui vinte anos
de experiencia na área, já atuou como coordenadora pedagógica da
instituição. A quarta participante possui magistério e normal superior
(licenciatura plena), trabalha na área a vinte anos. A quinta
participante é graduada em contabilidade, matemática e pedagogia,
possui pós graduação em coordenação pedagógica e supervisão
escolar, trabalhou durante muitos anos como contadora e como
professora infantil desde dois mil e seis. A sesta participante é técnica
em turismo, pedagoga, pós graduada em ensino de língua portuguesa
e mestra em pedagogia. Atua na área a dezessete anos. A sétima
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entrevistada é pedagoga e possui pós graduação em libras e
psicopedagogia. A oitava e última entrevistada tem graduação e
pedagogia e tem pós lato sensu em psicopedagogia atua a dezoito
anos como professora.

2.2 Resultados e discussão

Nesta escola em específico notou-se que no sentido estrutural,
apesar de ser uma escola antiga ela é muito organizada e  limpa,
possui biblioteca sala de informática, pátio, refeitório e quadra
coberta. As professoras são em maioria  formada em pedagogia e
possuem pós graduação em alguma área da educação. Essa escola
oferece aulas de artes, educação física, música com professores
especialistas na área. O que se pode considerar como uma estrutura
(física e organizacional) excelente em se tratando de escola pública.

Dos dados provenientes  das entrevistas ouve um consenso entre
as professoras sobre diversas questões como sobre o fracasso escolar.
Todas a seu modo consideram que fracasso escolar é quando a criança
não consegue aprender, nem assimilar conteúdos propostos. Sobre
os motivos para a sua ocorrência elencaram demasiados fatores,
como: indisciplina, despreparo das professoras, falta de formação
continuada, falta de recursos, mais todas unanimemente citaram a
falta de aporte familiar.

Sobre a pergunta que corresponde ao que elas identificam na
escola em que trabalham como fracasso escolar  a grande maioria
citou a falta de apoio familiar, a falta de interesse e
comprometimento com a educação das crianças. Já sobre o que a
escola faz para produzir o fracasso escolar, foram unanimes em dizer
que essa escola faz de tudo para que ele não aconteça, muitas citaram
o reforço escolar, atividades adaptadas o encaminhamento para a
rede de saúde e a busca por apoio das famílias no processo de
aprendizagem.

Perguntadas sobre os métodos de ensino todas citaram que
utilizam livros didáticos fornecidos pela rede, que estão em
consonância com o plano pedagógico da instituição, mas que buscam
também outras ferramentas para suas aulas. Ferramentas como:
mídias digitais e eletrônicas, jornais revistas, atividades lúdicas etc.
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Todas disseram modificar e adaptar seus métodos de ensino de acordo
com as necessidades, e disseram ter autonomia de adaptar suas aulas
e metodologias de acordo com o que acreditam que irá funcionar,
desde que mantendo o objetivo geral do plano pedagógico. Elas
também observam resultados positivos de aprendizagem nas suas
aulas, e se por ventura isso não ocorrer elas buscam outros caminhos
interventivos, fazendo atividades adaptadas se o problema for com
apenas um aluno e se for com vários remodelam todo o seu plano de
aula. Buscam apoio familiar, ajuda das outras colegas de trabalho e
da direção para tentar solucionar o problema.

Questionadas se a indisciplina pode estar vinculada a algum
distúrbio de aprendizagem que conduz ao fracasso escolar, elas
concordaram em discordar. Pois muitas disseram que sim, e os motivos
citados foram diversos. Como: Falta de limites, falta de apoio
familiar, crianças mimadas, falta de atividades adaptadas. Apenas
uma professora disse que não porque ela considera a indisciplina
como um problema comportamental e não neurológico.

Abordadas sobre a sua responsabilidade como funcionárias a
serviço da educação no processo de ensino aprendizagem. Todas
disseram que a responsabilidade de ensinar e de a criança aprender
recai sobre elas. Disseram ainda que os pais confiam essa
responsabilidade a elas, e algumas demonstram frustração sobre a
falta de participação da família neste processo, no sentido de as
considerarem como a única responsável para o processo de ensino
aprendizagem.

Indagadas sobre o que seria o sucesso escolar para elas,
absolutamente todas a seu modo disseram ser quando elas conseguem
ensinar, as crianças aprender, assimilando e estabelecendo relações
entre os conteúdos aprendidos, levantando questionamentos e
percebendo que a aprendizagem como algo que amplia seus
horizontes, que pode conduzir para o caminho que escolherem.

Questionário

1. Qual a sua formação?

2. Como foi seu ensino?

3. Há quanto tempo você trabalha na área?

4. A qual classe social você pertence?

5. Quais são os métodos de ensino que você utiliza?
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  · Quem os produz?

  · Desde quando você os utiliza?

  · Você observa resultado?

  · Você os modifica/adapta?

6. O que você entende por fracasso escolar?

7. Quais os motivos que em sua opinião, podem acarretar o fracasso escolar?

8. O que você identifica aqui nesta escola como fracasso escolar?

9. Você considera que a indisciplina pode estar vinculada a algum distúrbio
de aprendizagem que conduz ao fracasso escolar?

  · Quem é o responsável?

  · Quais os motivos caso seja o aluno?

10. O que essa escola faz para produzir o fracasso escolar?

11. Qual a sua responsabilidade como funcionário a serviço da educação no
processo de ensino aprendizagem?

12. Qual a sua atitude frente ao fracasso escolar ?

  · O que você faz?

  · O que poderia ser feito?

13. O que é o sucesso escolar na sua opinião?

Fonte: Elaborado pela autora.

3. CONCLUSÃO

Considera-se que nas entrevistas realizadas na escola,  pode
levantar-se uma parcela da nossa  realidade escolar. Uma escola  em
um mar  de tantas outras com tantas dificuldades distintas, e motivos
distintos para seu insucesso.

Sobre as professoras, todas as professoras entrevistadas, se
mostraram preocupadas com o fracasso escolar. E se mostraram
bastante dispostas e solicitas a responder as questões propostas. E
ficou claro nas entrevistas que todas tentam a seu modo, não deixar
com que seus alunos fracassem. Mas ainda estão despreparadas.
Muitas ainda são tomadas por perspectivas generalistas  sobre esta
questão que permeiam o fracasso escolar. E acabam deixando de
pensar alternativas para solucionar esta questão em um plano maior,
outras até pensam, mas não sabem como promover estes meios.
Algumas citaram que o grupo poderia ser mais unido, e que falta
formação continuada para elas. Este pode ser o caminho para esta
escola prosperar ainda mais. Como o ditado popular diz: a união faz
a força. Outras questões  levantadas por elas foi a de falta de apoio
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familiar. E todas que citaram a falta de apoio da família, afirmaram
tentar estabelecer um diálogo com eles, e não conseguirem. Elas
citaram  tentar o diálogo, mas nenhuma, me disse uma estratégia
que utiliza para tentar chamar a família para a escola . E mais em
um plano maior muitas disseram que a falta desse apoio, é o maior
problema que eles têm nesta escola, que culmina no fracasso escolar.
E ainda assim não há nenhuma estratégia, oferecida pela escola
para que este diálogo aconteça ou comece a acontecer. Se há, em
nenhum momento foi citada pelas professoras, o único momento
citado para a participação dos pais foi a reunião de pais, e conversas
ou reuniões a parte quando são chamados para falar de seus filhos.

Para superar as barreiras citas pelas professoras como fracasso
escolar, no que compete a sua responsabilidade individual, elas
tentam e executam tudo o que podem de acordo com suas
possibilidades.  E nos quesitos que vão além das suas competências
individuais elas precisam unir forças entre elas, pensar coletivamente
onde seus problemas a respeito do fracasso convergem e o que pode
ser feito. Este caminho tem que ser conjunto entre as professoras, a
direção, as famílias, os funcionários não docentes etc., precisam
trilhar juntos, para superar tanto o fracasso escolar, quando a
perspectiva criada ao seu redor. Não se pode perder de vista jamais,
que criança não é a única e exclusiva culpada por seu fracasso, se
ela fracassou é porque de certa forma em algum momento, a
professora, a família, a escola  etc. falhou com ela neste processo.

Conclui-se por tanto que esta escola tem tudo para super suas
barreiras em relação ao fracasso escolar, que as professoras e a
direção têm tentado o que podem para impedir que isso aconteça, e
que sua maior barreira tem sido o apoio da família. Mas que passo a
passo, se eles juntos não perderem de vista seu objetivo de ensinar
as crianças mais sempre, logo conseguiram trazer as famílias para
perto deles para trabalharem juntas. Só falta novas estratégias que
provam esta aproximação, para que o fracasso comece a se extinguir
nesta escola.
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TÍTULO – EM FONTE TIMES NEW ROMAN, 12, CAIXA
ALTA, NEGRITO E CENTRALIZADO

SILVA, João¹
SOUZA, André²

RESUMO
O resumo deverá ser escrito em Times New Roman
tamanho 10 com letras minúsculas com espaçamento
entre linhas simples e sem recuo na primeira linha. Será
escrito em parágrafo único justificado com no máximo
100 palavras.
Palavras chave: de três a cinco palavras-chave que
identificam o trabalho, colocadas em ordem alfabética.

ABSTRACT
O abstract deve seguir uma tradução fiel do resumo,
obedecendo às mesmas normas, configurações.
Keywords: deve ser uma tradução fiel das palavras-chave.
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1. INTRODUÇÃO
A formatação geral da introdução seguirá a formatação
geral de textos. O texto geral deverá ser escrito em Times
New Roman 12 justificado, obedecendo a um recuo de
1,25 cm a cada início de parágrafo. O espaçamento entre
linhas no texto deve ser 1,5 linhas.

2. DESENVOLVIMENTO
Apresentar os subtítulos derivados do título, corpo de
texto com reflexões e detalhamento do trabalho
realizado. A transcrição do texto pode ocorrer das
seguintes maneiras.
2.1 Material e métodos
2.2 Resultados e discussão
 Ou,
2.1. Revisão de Literatura.

3. CONCLUSÃO

4. REFERÊNCIAS
As referências devem ser feitas no final do trabalho, em
ordem alfabética do sobrenome do autor, obedecendo a
ABNT (NBR 6023, de agosto de 2002).
Ex: SOBRENOME, nome. Título: subtítulo (se houver).
Local de Publicação: Editora, Ano
Mais exemplos em: http://www.faef.edu.br/
imagens_arquivos/artigos/files/pdf/biblioteca/
nbr6063.pdf

¹Nota de rodapé: indicar os autores e contatos. Dividir
em alunos¹ e docente².

O texto geral deverá ser escrito em Times New Roman 12
justificado obedecendo a um recuo de 1,25 cm a cada início de
parágrafo. O espaçamento entre linhas entre linhas no texto deve
ser de 1,5 linhas. O papel utilizado deverá ser o A4. Com número
de paginas entre 6 e 8. A referenciação no texto deverá ser feita
com sobrenome entre parênteses (Autor, 1999) ou (Autor; Autor,
2000) ou (Autor et al., 2004)
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Os trabalhos deverão ser submetidos no site www.faef.br

Só serão aceitos artigos de inscritos no XXIII Simpósio de
Ciências Aplicadas e a II do Simpósio Internacional da FAEF.
Maiores informações: nupes@faef.br
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