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Prefácio

MÚLTIPLOS OLHARES DA 
PSICOLOGIA PARA UMA 

DIVERSIDADE DE SERTÃO

Esta obra, Múltiplos Olhares da Psicologia para uma Diversidade 
de Sertão, assim como, Matizes da Psicologia no Sertão, surge a partir 
da necessidade da Coordenação do Curso de Psicologia da Faculda-
de Santa Maria em “mostrar ao mundo” as construções acadêmicas 
ao longo dos seus 10 anos. São capítulos provenientes de trabalhos de 
conclusão de curso, conquista de muitas autoras e autores que fizeram 
história nessa década. 

Em um tempo de tantos retrocessos, o processo do ‘desejar ao 
executar’ a construção de um livro, provoca e desperta em nós, forças 
jamais vistas ou identificadas. Temos convicção de que as pesquisas 
aqui apresentadas, são elementos de resistência a favor da pesquisa, 
da educação e das inúmeras possibilidades de enfrentamento ao des-
caso à ciência. É com essa convicção que sonhamos e executamos 
esta obra.

Sendo assim, o presente livro traz à tona a escrita de novos pes-
quisadores, imbuídos em revelar e refletir sobre as demandas urgentes 
e imergentes da micro e macro região, demandas essas que retratam 
as nuances da realidade do Alto Sertão Paraibano, e, em alguns capí-
tulos, a realidade de outros espaços urbanos. 

O leitor terá a oportunidade de se aproximar de conceitos e teo-
rias aplicados à Psicologia em suas diversas áreas do saber. Em cada 
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capítulo, um pouco de existencialismo, humanismo, psicanálise, teorias 
cognitivo comportamental, sócio- histórica, teorias da aprendizagem, 
questões relacionadas à diversidade e direitos humanos, psicologia e 
família, sexualidade, desigualdade de gênero, raça, etnia, psicologia 
e pessoa com deficiência, enfim, uma gama de conhecimentos para 
todos os diversos leitores. 

Os capítulos do livro foram escritos independentes, e estão apre-
sentados de maneira cronológica, facilitando a compreensão dos fenô-
menos biopsicossociais e culturais explorados em cada investigação. 

E, para finalizar, buscamos a reflexão de Leonardo Boff, aler-
tando que, “cada um lê com os olhos que tem. E interpreta a partir 
de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto.” 
Genuinamente, espera-se que o leitor, após concluir a leitura da obra, 
perceba-se mais expandido no tocante ao nível de consciência.

Maria Aparecida Ferreira Menezes Suassuna



Capítulo 1

Atuação do psicólogo hospitalar 
no contexto da natimortalidade: 

visão das mães

Emanuela Alves da Silva

Maria José Nunes Gadelha

Edineide Nunes da Silva

Kauany Beatriz Dionísio Batista

Maria Aparecida Ferreira Menezes Suassuna

ATUAÇÃO 
DO PSICÓLOGO 

HOSPITALAR 
NO CONTEXTO 

DA NATIMORTALIDADE:
visão das mães

1
Emanuela Alves da Silva

Maria José Nunes Gadelha
Edineide Nunes da Silva

Kauany Beatriz Dionísio Batista
Maria Aparecida Ferreira 

Menezes Suassuna

DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.091.18-38



19S UMÁR I O

INTRODUÇÃO

A Psicologia na saúde refere-se a uma prática que usa dos co-
nhecimentos psicológicos na prevenção ou tratamento do adoecimen-
to da pessoa humana, podendo, assim, estender sua atuação ao nível 
primário, secundário e terciário da atenção à saúde, inserindo-se em 
espaços como UBSs, clínicas, hospitais etc. (RODRIGUES, 2020).

Acerca da Psicologia da saúde no hospital, trata-se do campo 
de entendimento e tratamento dos aspectos psicológicos em torno do 
adoecimento, tendo como objetivo principal minimizar o sofrimento 
inerente ao processo de doença e hospitalização. Neste contexto, o 
profissional da Psicologia propõe-se a auxiliar o paciente a atravessar 
a experiência do adoecimento (VIEIRA; WAISCHUNNG, 2018).

Nesse contexto, tem-se a Psicologia Obstétrica, que também se 
percebe em outras nomenclaturas como Psicologia Perinatal, e se re-
fere às atuações frente ao período de gravidez, parto e puerpério, além 
de questões familiares, de adoção, entre outras (SCHIAVO, 2020).

Também no contexto materno-infantil, a atuação do psicólogo 
tem a finalidade de realizar preparação psicológica para o parto; au-
xiliar no enfrentamento de situações de risco, e avaliar aspectos psi-
cológicos como sintomas de ansiedade e quadros de depressão pós-
-parto. Além desses, há ainda a necessidade de intervenção junto aos 
casos de perdas maternas e fetais (FONSECA, 2018). 

O óbito fetal (OF) é definido como a morte do produto da ges-
tação antes da expulsão ou extração completa do corpo materno, in-
dependentemente da duração da gravidez (GIRALDI, 2019). Em geral, 
acontece em função de intercorrências, como complicações no parto, 
infecções na mulher durante a gestação, perdas fetais anteriores, ca-
racterísticas da gravidez e do feto (DA SILVA et al., 2020). A prevalência 
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do OF no Brasil tem diminuído, apesar de persistirem as desigualda-
des entre as regiões do país. Em 2012, a taxa nacional era de 10,0/mil 
nascimentos, já em 2015 a taxa de mortalidade infantil atingiu 9,5/mil 
nascimentos (FONSECA, 2021).

O OF é um acontecimento que pode gerar sofrimento emocio-
nal para a mulher, implicando em experiências sociais e psicológicas 
negativas, tornando-a mais vulnerável à vivência de adoecimento psí-
quico futuro. Algumas mães, após a perda de um filho antes do nasci-
mento, expressam receio e insegurança quanto à sua capacidade de 
gerar um bebê, o que as fazem repensar sobre o desejo da gravidez. 
Além do medo e da insegurança, é relatado pelas mulheres a tristeza, 
sensação de vazio, culpa, frustração, fracasso, impotência e constran-
gimento (SILVA, 2017).

Nesse sentido, o acompanhamento psicológico é considerado 
um fator de proteção, que se coloca enquanto um recurso terapêutico 
para o enfrentamento da perda de um filho e uma possibilidade de 
reconstituição emocional diante do evento estressor, tanto para a mãe 
quanto para a família (AMADOR, 2019). A atuação deste profissional, 
no contexto da natimortalidade, tem como finalidade oportunizar a vi-
vência simbólica dos sentidos atribuídos à morte, além de auxiliar na 
elaboração do luto, por meio da expressão dos conteúdos emocionais 
(CLAAS, 2017). 

Diante disso, faz-se relevante analisar a atuação de profissio-
nais da Psicologia Hospitalar na perspectiva das mães de natimortos 
atendidas no pós-parto imediato em um hospital público do alto ser-
tão paraibano. Especificamente, objetiva-se descrever características 
sociodemográficas e obstétricas das participantes; investigar as re-
percussões do atendimento psicológico para a puérpera; e analisar a 
atuação do psicólogo na visão destas.
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A relevância desta investigação envolve os altos índices de 
óbitos fetais intrauterinos e os impactos biopsicossociais inerentes à 
morte fetal na vida da mulher e de seus familiares, haja vista o embate 
entre a expectativa gerada no período gravídico e o caráter estressor 
e traumático do óbito. Trata-se, portanto, de uma investigação que po-
derá fomentar o conhecimento teórico sobre essa temática e embasar 
práticas futuras nesse contexto.

MÉTODO

Estudo exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa. 
Nesta perspectiva, busca-se analisar as informações, considerando a 
subjetividade dos sujeitos participantes da pesquisa, bem como os 
sentidos presentes em suas informações, para as quais se atribui um 
significado (MEDEIROS; VARELLA; NUNES, 2017).

Foram incluídas sete mulheres, de 22 a 34 anos, que tiveram 
óbito fetal em uma maternidade do alto sertão paraibano, entre janeiro 
de 2011 e dezembro de 2015, período no qual a equipe de Psicologia 
foi incluída no referido hospital. Excluíram-se aquelas que residiam no 
ambiente rural e/ou que não foi possível obter o endereço.

Esta pesquisa foi realizada no município de Cajazeiras, na re-
gião oeste do estado da Paraíba, em abril de 2016. Cada participan-
te foi entrevistada na sua residência, mediante agendamento, nos 
bairros: Cristo Rei, São Francisco, Centro, Remédios, Capoeiras e 
Casas Populares.

Como instrumento para a coleta de dados foi utilizado um ques-
tionário estruturado que investiga informações referentes ao perfil so-
ciodemográfico das participantes, dentre elas: idade, estado civil e 
renda familiar; bem como dados obstétricos, referentes ao número de 
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gestações, tipo de parto e de gravidez, idade gestacional, ano do nas-
cimento/morte do bebê e causa da morte. Além de um questionário 
com perguntas abertas relacionadas à atuação do psicólogo na pers-
pectiva das mães que tiveram OF.

No procedimento de coleta de dados, após a aprovação da pes-
quisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Santa 
Maria (FSM), buscaram-se as informações referentes às mulheres que 
tiveram OF entre os anos de 2011 a 2015. Os dados foram coletados 
na Secretaria Municipal de Saúde do município de Cajazeiras-PB. Para 
tanto, foram acessadas as Declarações de Óbito (DO) dos natimortos 
com a finalidade de obter o telefone de contato e/ou endereço das 
pacientes e os dados referentes ao perfil obstétrico destas.

Em seguida, houve contato telefônico, no qual foi apresentado 
o objetivo deste estudo, bem como possíveis riscos e benefícios, por 
meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A partir 
do interesse da mulher em participar, marcou-se um encontro na resi-
dência desta, realizou-se a leitura e explicação formal do TCLE, o qual 
foi assinado quando as mães concordaram em participar do estudo e 
consentiram a obtenção dos dados obstétricos na DO.

As informações foram redigidas pela pesquisadora no momento 
da entrevista. Não houve uso de gravador de voz, em função da não 
aceitação das participantes em registrar áudio. 

 Para a análise de dados, os dados quantitativos referentes ao 
perfil sociodemográfico e obstétrico foram analisados com auxílio do 
software Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 20.0. 
As informações qualitativas, provenientes das questões abertas, foram 
digitadas em tabelas, no programa Microsoft Word for Windows, e ca-
tegorizados por temas, utilizando-se da técnica de análise de conteúdo 
de Bardin (2009). 
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A técnica de categorização dos dados seguiu três etapas: a pré-
-análise, a investigação do material e interpretação dos resultados. Na 
primeira, foi realizada a triagem dos dados analisados e a recuperação 
dos objetivos iniciais do estudo. Na segunda, houve a busca por situar 
categorias ou palavras por meio da codificação e categorização das 
falas, para que o conteúdo de uma fala fosse organizado de modo a 
responder aos objetivos da pesquisa e que propusesse, a depender do 
caso, novas categorias. Na terceira etapa, foi realizada a interpretação 
e articulação dos dados categorizados com a fundamentação teórica 
e a apreciação crítica das pesquisadoras (Bardin, 2009). A partir desse 
processo, foram criadas três categorias: (I) A visão das mães acerca 
da atuação do psicólogo; (II) Sentimentos despertados nas mães após 
a intervenção psicológica; e (III) Sugestões das mães para a atuação 
do psicólogo no contexto de óbito fetal.

Quanto aos aspectos éticos, nesta pesquisa, seguiram-se as 
normas e diretrizes da Resolução 466/12 para pesquisas envolvendo 
seres humanos. Esta foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Faculdade Santa Maria, com parecer favorável de Nº 1.479.014. 
Ademais, garantiu-se o esclarecimento necessário, com auxílio do 
TCLE, bem como sigilo da identidade das participantes. Estas foram 
identificadas com a letra M, seguida dos numerais de 1 a 7, pela ordem 
da entrevista.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização das participantes

As participantes apresentaram média de idade de 27,8 anos. 
Considerando que a faixa etária apresentada foi relativa ao período 
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em que elas foram entrevistadas, constatou-se que no momento do 
OF, estas tinham entre 17 anos a 29 anos. Com relação à idade menor 
do que 20 anos, evidências da literatura afirmam que há risco na ges-
tação neste período em função da imaturidade biológica (VALENTIM, 
2018). Entretanto, existem outros fatores que podem se relacionar com 
as perdas gestacionais, tais como: os aspectos socioeconômicos e a 
atenção ao pré-natal insuficiente, por se realizar um número de consul-
tas inferior ao que é preconizado pelo Ministério da Saúde (MENDES; 
ROCHA; MARTINS, 2018). 

Em relação ao estado civil das entrevistadas, cinco se de-
clararam casadas ou em união estável (71,4%); e duas, solteiras 
(28,6%). Quanto à renda mensal, verificou-se que, apesar de es-
tarem em uma faixa etária favorável ao mercado de trabalho, ape-
nas uma participante da pesquisa trabalha (M1), sendo a renda das 
demais proveniente do companheiro ou da mãe. A renda variou de 
menos de um salário mínimo (71,4%) a de um a dois salários míni-
mos (28,6%). Situação que indica uma característica comum entre 
o grupo: a vulnerabilidade socioeconômica. 

De acordo com Corrêa (2021), a condição socioeconômica des-
favorável está relacionada com altas taxas de morbidade e mortalida-
de, uma vez que as gestantes de baixo poder aquisitivo, em geral, têm 
dificuldades de acesso aos serviços de saúde e falta de informações 
sobre a importância da assiduidade às consultas de acompanhamento 
pré-natal. Estes fatores podem repercutir em descuido da saúde física 
e mental tanto da mãe quanto do feto, implicando, em muitos casos, 
na morbimortalidade. 

Somada à posição econômica desfavorável, a escolaridade das 
mães também foi baixa. A maioria referiu ensino fundamental ou médio 
incompleto (71,4 %); e 28,6%, ensino médio ou superior completo. Esta 
característica relaciona-se com o nível intelectual dos sujeitos, o qual 
pode interferir no acesso às informações, fato que auxilia na prevenção 
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de doenças. Segundo Galvão e Queiroz (2017), esta associação é em 
função de a baixa escolarização ser associada ao desemprego e às 
dificuldades socioeconômicas.

Acerca do perfil obstétrico, verificou-se que 57,1% das partici-
pantes eram multíparas e 42,9% primíparas. A literatura aponta que 
mulheres, na primeira gestação, tendem a apresentar sofrimento psí-
quico inerente às mudanças ocasionadas pela gravidez, que são inten-
sificados quando se tem a morte do feto como desfecho (REIS, 2019; 
TENÓRIO; AVELAR; BARROS, 2019). 

Em relação ao tipo de gravidez, apenas uma mãe foi dupla ou 
gemelar; as demais, gestação de apenas um feto. A literatura evidência 
que engravidar de gêmeos envolve risco materno-fetal, visto que são 
comuns complicações gestacionais, como aborto espontâneo, malfor-
mação fetal e parto prematuro (PADOVANI et al., 2018). 

No que concerne ao tempo de gestação, constatou-se que 
71,4% das mulheres tinham até 36 semanas de gravidez no momento 
em que houve o parto, em função do OF, o que o caracteriza como 
sendo prematuro. Enquanto as demais contavam com um tempo de 
37 a 41 semanas, considerado a termo. 

A idade gestacional é um dado relevante, visto que o período da 
gestação pode sinalizar quadros de ansiedades específicas para cada 
trimestre da gravidez. Nesta pesquisa, verificou-se que três mães es-
tavam no primeiro ou segundo trimestre; enquanto quatro, no terceiro. 
Reis (2019) refere que, nos três primeiros meses, é comum que haja o 
aparecimento de fantasias quanto à gestação e ao medo de perder o 
bebê, especialmente se houve uma perda anterior. Do quarto ao sexto 
mês, a mulher passa a ter expectativas quanto ao sexo do bebê e 
à continuidade saudável da gestação. Neste período, intensifica-se a 
relação com o feto, especialmente quando os movimentos fetais são 
percebidos pela mãe. No último trimestre, os sintomas de ansiedade 
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aumentam e se relacionam com a proximidade do parto, existindo dú-
vidas quanto ao procedimento, bem como o medo da morte materna 
ou fetal. 

No que tange ao tipo de parto a que as participantes foram sub-
metidas, verificou-se que em 71,4% dos casos houve parto vaginal; 
e em 28,6%, cesárea. A permanência do bebê morto intraútero pode 
ocasionar sofrimento psíquico, sendo necessária a retirada do feto no 
menor tempo possível. No momento que antecede o parto, registra-se 
sentimento de vazio e, logo após o parto, uma comoção percebida 
como uma frustração e orfandade (TEODÓZIO et al., 2020). 

Neste sentido, é salutar destacar que a mulher que vive a expe-
riência de ter um bebê morto dentro do seu corpo carrega consigo uma 
ambivalência afetiva e uma relutância diante da perda. Torna-se incom-
preensível, diante da fantasia feminina de maternidade, conceber e dar 
à luz um feto sem vida, o que mobiliza sentimentos de culpa, negação 
e ineficiência; e baixa autoestima na capacidade feminina e maternal, 
associados à ideia de castigos (TENÓRIO; AVELAR; BARROS, 2019).

Os óbitos fetais referidos neste estudo aconteceram nos anos 
de 2011 (42,9%), 2012 (14,3%), 2013 (14,3%) e 2014 (28,6%). Ade-
mais, foi constatado que não houve participantes com OF no ano de 
2015, em função da ausência de registro das informações maternas 
nas DOs, apesar de constar no DATASUS. A falta de dados nas DOs 
é um aspecto que dificulta o trabalho de pesquisadores e a execução 
das políticas de saúde, sendo fundamental o investimento em medidas 
de registro que potencializem a melhoria da qualidade das estatísticas 
e o aprimoramento dos sistemas de informação em saúde para a es-
tratégia na vigilância do óbito infantil (MARQUES et al., 2021).

No que concerne à causa do OF, verificou-se que, na DO, o moti-
vo da morte não estava especificado em 85,7% dos casos. Apenas em 
uma foi constatado que o OF aconteceu em função de malformação 
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congênita. Essa falta de especificação da causa de morte é, portanto, 
um problema a ser corrigido, visto que é preconizada pelo Ministério 
da Saúde, na Portaria 72, de 11 de janeiro de 2010, a exigência de ór-
gão de vigilância de óbito infantil e fetal nos serviços de saúde (Brasil, 
2010), bem como do caráter legalmente obrigatório de preenchimento 
da DO pelo médico (Brasil, 2011).

A ausência de informações também é vista como inerente à de-
sigualdade de acesso às políticas de fomento à saúde que são de-
senvolvidas no território brasileiro, uma vez que impede a exploração 
das causas de óbito e, consequentemente, uma possível prevenção de 
outros casos em comum (VIEIRA et al., 2017).

Nas entrevistas, as mães foram questionadas a respeito do mo-
tivo do OF e não souberam informar, relatando que não tinham sido 
comunicadas. Ainda assim, 57,1% delas atribuíram uma causa à per-
da: conflitos com o cônjuge, susto e problema de saúde (infecção 
urinária), demonstrando a necessidade destas mulheres em ter uma 
explicação para a perda do filho, mesmo que esta seja fantasiada ou 
elaborada de acordo com os seus conhecimentos acerca do óbito. 
Este aspecto sugere a importância do conhecimento das causas para 
o processo da elaboração do luto (SILVA, 2018).

A visão das mães acerca da atuação do psicólogo

Constatou-se, com relação à atuação do psicólogo, que 71,4% 
das participantes foram atendidas por psicólogos, no leito, no momen-
to da recuperação após o parto. Destas, duas afirmaram estar em dú-
vida se realmente tinham sido acolhidas por este profissional, visto que 
este não tinha se apresentando no momento em que realizou a sua 
intervenção. Na literatura, existem evidências de que há um desconhe-
cimento da população usuária dos serviços de saúde no que se refere 
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à função de cada profissional que a atende, o que pode demonstrar 
falhas na comunicação que, por sua vez, interferem na assistência 
adequada ao paciente (FARIAS et al., 2018).

Quanto à visão das participantes acerca do trabalho desenvol-
vido pelos profissionais da Psicologia, verificou-se que estas tiveram a 
percepção de que as intervenções psicológicas no hospital se deram 
através do aconselhamento e da orientação religiosa. Quanto ao pri-
meiro, este foi realizado com a finalidade de consolar, conforme trecho 
da entrevista que segue:

“A psicóloga passou uma hora e meia e aconselhou. (...) Chegou 
me aconselhando que era assim mesmo. Eu não era a primeira e 
nem a última, que eu não colocasse isso na cabeça, que eu teria 
outros [filhos]” (M3).

O uso do aconselhamento, no contexto hospitalar como inter-
venção, vem sendo discutido desde meados da década de 90, por 
Yamamoto, Silva, Medeiros e Câmara (1999), enquanto um aspecto 
que sinaliza possíveis déficits na formação acadêmica de profissionais 
de Psicologia. Estes enfatizam, desde aquele período, a importância 
de se utilizar protocolos de intervenção psicológica que atendam às 
demandas da tríade paciente-equipe-família no hospital, sem que se 
importem práticas clínicas tradicionais para este ambiente, que tem 
diferentes características e peculiaridades, e requer o desenvolvimento 
de novas práticas de intervenção. 

Nesse sentido, Fernandes, Seixas e Yamamoto (2018) discorrem 
sobre os resquícios da formação clínica presente nas graduações dos 
cursos de Psicologia, viabilizando práticas semelhantes em espaços 
não clínicos. Todavia, no contexto hospitalar, e em se tratando de óbito 
fetal, é necessário que seja construído um protocolo de intervenção 
psicológica que atenda às demandas da tríade paciente-equipe-família 
no hospital, sem que se importem práticas clínicas tradicionais para 
este ambiente, que tem diferentes características e peculiaridades. Re-
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querendo, portanto, o desenvolvimento de novas práticas de interven-
ção (SANCHES; FREITAS, 2017).

Ademais, no trecho acima, verifica-se a ênfase do profissional 
quanto à possibilidade de a mulher ter outras gestações. Esta fala su-
gere falta de preparo para acolher e validar a dor materna, bem como 
a ausência de intervenções que auxiliem na elaboração do luto pela 
perda de um filho. Constata-se, pois, uma atuação pautada na des-
contextualização do acontecimento e na priorização de conselhos, 
advindos da compreensão do profissional. Este tipo de intervenção 
pode reforçar as ideias de culpa, incapacidade, fracasso e medo dian-
te da perda, contrariando as atitudes terapêuticas que colaboram para 
a elaboração do luto, para a vivência da dor, para a escuta empática 
diante da realidade de dor para a mãe enlutada (FREITAS et al., 2017; 
LAGUNA et al., 2021).

A literatura aborda que, na presença de um luto perinatal, as 
atitudes terapêuticas revelam-se em práticas que precisam consentir 
a vivência do luto, o contato com a dor e com o filho morto, com seus 
objetos. É importante, portanto, possibilitar que a puérpera tenha um 
ritual de despedida, que pode envolver: ver o filho morto, tocar e colo-
cá-lo nos braços, despedir-se dele etc (OLIVEIRA, 2017). 

Enfatiza-se que algumas pessoas precisam chorar e falar des-
sa dor, e que é necessário priorizar a escuta (MENEZES; MARCIANO, 
2019). Os relatos que seguem demonstram intervenções que não aten-
dem a esse objetivo: 

“Ela conversou foi muito. Ela conversou um monte de coisa bem 
bonita. Pediu para eu não chorar. Não olhar as fotos dele, eu 
‘tava’ só chorando e olhando” (M7).

“Passei o dia sofrendo. Só não deixaram eu ‘vê’ o bebê. Mas eu 
pedi para ver, e a enfermeira não deixou. Eu queria ter trazido ele 
para casa, mas não deixaram. Enterraram de manhã e eu vim 
para a casa à noite. Meu marido e minha mãe pegaram ele” (M4).
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A partir destes trechos, constata-se certa dificuldade e despre-
paro profissional para intervir nas situações de perda no contexto de 
natimortalidade. Ademais, é fundamental salientar que a não permis-
são para que a mãe chorasse, como no caso de M7, e que frases como 
“era assim mesmo” (M3) sugerem uma possível busca pela negação/
naturalização da dor da perda em função do OF, a qual é negada so-
cialmente, dificultando a elaboração do luto (MAIA, 2019).

O trecho “conversou um monte de coisa bem bonita” vai de 
encontro ao que manuais de Psicologia Hospitalar sugerem como in-
tervenções indicadas para este contexto. Para Lemes et al. (2018), é 
essencial que a terapêutica do psicólogo seja baseada na escuta do 
outro, bem mais do que na fala do profissional, pois o outro que sofre 
tem muito a dizer. 

Ademais, além do aconselhamento, foi constatado que as inter-
venções se deram em forma de orientação religiosa. Este aspecto é 
evidenciado nos trechos que seguem:

“A psicóloga dizia que Deus quis assim e me deu força, ‘né’?” (M2).

“Ela chegou, se apresentou, e ela disse assim: ‘é assim mes-
mo, Deus vai te dar mais filho’. Acho que é para a pessoa não 
pegar uma depressão, quando ela falou assim eu fiquei só na 
minha” (M3).

É importante ressaltar que há, no campo da Psicologia, discus-
sões acerca da utilização de crenças religiosas como recurso terapêu-
tico. Alguns estudos sugerem que o respeito às crenças de pacien-
tes é benéfico, pois pode aproximá-lo de uma elaboração psíquica 
congruente com os seus sentidos de vida. Contudo, a utilização de 
crenças religiosas deve ser feita em uma perspectiva de acolhimento 
da crença do sujeito que está em atendimento psicológico - não a do 
terapeuta -, de modo a construir um elo entre o profissional da Psicolo-
gia e o paciente, a partir do sistema de valores que o paciente acredita 
e adota (MORAES, 2017).
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Ademais, o relato de M3, “quando ela falou assim eu fiquei só 
na minha”, demonstra que, possivelmente, a participante não se sentiu 
acolhida pelo profissional, tendo a sua dor invalidada. Essa impossi-
bilidade de expressão, que resulta em silenciamento dos sentimentos 
maternos, dificulta a elaboração do luto e expõe a mulher a uma maior 
probabilidade de adoecimento mental futuro (DE ANDRADE; DA SIL-
VA; DE ROURE, 2020), incluindo a presença de depressão pós-parto 
(DPP), relatada por duas participantes (M6 e M7).

Diante do exposto, nota-se que a percepção das participantes 
da pesquisa em relação à atuação do psicólogo apresenta algumas 
limitações que interferem no enfrentamento do evento e na elaboração 
do luto, fatores potencializadores de adoecimentos futuros, conforme 
sinalizado. Além disso, indica um déficit na formação profissional dos 
psicólogos para atuar em contexto hospitalar.

Sentimentos despertados nas mães 
após a intervenção psicológica

Quanto aos sentimentos das puérperas pós-intervenção psi-
cológica, verificou-se a presença de alívio, alegria e consolo, bem 
como indiferença. Conforme relato que segue: “A psicóloga falou a 
mesma coisa que minha mãe falou e as outras pessoas da rua, não 
senti nada” (M5).

Este relato também sinaliza os déficits na formação, uma vez 
que a intervenção realizada é avaliada como presente no âmbito do 
“senso comum”, como algo que feito por pessoas do convívio social 
das participantes. Cintra e Bernardo (2017) discutem que têm ocorrido 
algumas críticas em relação à formação do psicólogo, demonstrando 
algumas lacunas quanto aos conhecimentos psicológicos de interven-
ção em diferentes áreas de atuação, caracterizando-se por uma baixa 



32S UMÁR I O

formação teórica, restringindo-se a habilidades aquém das exigências 
da população e das instituições sociais.

 Apesar desta limitação teórico-prática, verificou-se que a atua-
ção do psicólogo foi avaliada como benéfica para 57,1% das partici-
pantes. Esta se colocou como oportunidade de as mães se sentirem 
bem e cuidadas. Entretanto, sinaliza-se a importância de que se invista 
na formação e atualização dos profissionais que atuam neste contexto. 
É função de profissionais de Psicologia auxiliar o paciente e a família 
a expressar sentimentos e emoções decorrentes da perda gestacio-
nal, bem como realizar a avaliação psicológica do estado mental da 
puérpera; intervenção focada nas demandas apresentadas; e escuta 
empática, não fazendo uso de reparações mágico-religiosas (LAGUNA 
et al., 2021).

Assim, é preciso que o profissional de Psicologia Hospitalar rea-
lize diagnóstico e intervenções através de uma prática contextualizada, 
preventiva e humana (DE ASSIS, 2020). Esta atuação deve considerar, 
no caso da natimortalidade, os aspectos emocionais presentes no pe-
ríodo pós-parto, assim como as questões relacionadas com o luto pela 
perda do filho.

Sugestões das mães para a atuação  
do psicólogo no contexto de óbito fetal

Outrossim, solicitou-se que as participantes fizessem suges-
tões para os profissionais de Psicologia que lidam com o surgimento 
de ocorrências de óbitos fetais em maternidades. Obtiveram-se da-
dos quanto à necessidade de um espaço para expressão dos sen-
timentos, de apoio e de atenção diante da perda; bem como para o 
caráter singular da experiência de perda e da não-substituição de um 
filho por outro.
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“Conversar para saber como a pessoa está, pois é uma dor in-
suportável” (M1).

“Queria assim, que ela me desse mais atenção” (M2).

“Tentar aconselhar para ela não ficar com depressão, perder um 
filho é ruim, ninguém toma o lugar de um filho” (M3).

Diante disso, fica evidente a necessidade de apoio e validação 
da dor singular sinalizada pelas mães, uma vez que, na maternidade, 
as suas demandas não foram totalmente atendidas. A dor é um pro-
cesso que se faz em cada um, de modo particular, e, por isso, é de-
tentora de sentidos próprios, precisando ser cuidada pelo profissional 
de Psicologia, o qual tem a possibilidade de intervir na vivência das 
emoções daquilo que não é só físico, mas perpassa o terreno afetivo 
do sujeito (FERRARO, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta pesquisa, de analisar a atuação de psicólogos 
na visão de mães de natimortos atendidas no pós-parto imediato em 
um hospital público do alto sertão paraibano, foi atendido. Constatan-
do-se que as intervenções destes profissionais foram avaliadas como 
de aconselhamento e em forma de orientação religiosa, as quais impli-
caram em sentimentos de alívio, alegria, consolo e indiferença.

Ao longo das entrevistas, ficou evidente que as intervenções 
realizadas sugerem uma formação deficitária e descontextualizada, 
que não atende, de forma efetiva, às demandas apresentadas pelas 
puérperas. A atuação pautada no aconselhamento e na orientação re-
ligiosa, embora tenha sido apontado como fonte de apoio e bem-estar, 
colocou-se como um possível entrave à expressão dos sentimentos 
relacionados com a perda e elaboração do luto.
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Conforme dados da literatura, presentes em estudos desde a 
década de 1990, ainda se verifica déficits na formação e fragilidade 
teórica para atuação no contexto hospitalar. Especialmente quando se 
trata de um tema como a morte, que ainda é tabu na sociedade oci-
dental, e, principalmente, a morte de crianças. 

Aponta-se como limitação o fato de que as participantes de-
monstraram, em alguns momentos, receio de responder as perguntas, 
como se achassem que era uma avaliação institucional. Além da falta 
de acesso aos prontuários das participantes, para identificar possíveis 
evoluções dos profissionais por quem estas foram atendidas.

Sugere-se a necessidade de qualificação e formação continua-
da e permanente dos profissionais, bem como a importância de que 
outros estudos sejam feitos, com a finalidade de suprir as dificuldades 
dos profissionais de saúde em lidar com a morte neste contexto. Além 
de pesquisas longitudinais, que avaliem a saúde mental da mulher tan-
to no pós-parto imediato, quanto ao longo do período crítico para o de-
senvolvimento da depressão pós-parto, identificando possíveis fatores 
de risco e de proteção para a apresentação deste quadro.

A partir disso, será possível obter ainda mais evidências que 
contribuam para uma atuação que possibilite uma prática efetiva às ne-
cessidades das pacientes. A continuidade de pesquisas, discussões e 
produção de saberes teórico-práticos, neste contexto, são fundamen-
tais para o desenvolvimento de protocolos de atendimento às mães, à 
família e aos profissionais de saúde que vivenciam a natimortalidade, 
assim como para o estabelecimento de políticas públicas de preven-
ção ao adoecimento mental.
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INTRODUÇÃO

Embora a transexualidade, segundo Jorge e Travassos (2018), 
tenha se tornado tema de discussões recorrentes nos meios midiá-
ticos, pouco se tem esclarecido sobre o processo transexualizador 
e outras complexidades, como a evasão escolar e a violência, que 
rodeiam as pessoas transexuais. Nota-se, portanto, uma banalização 
deste assunto.

Nesse sentido, esse trabalho partiu da proposta de investigar 
os aspectos psicossexuais envolvidos na experiência transexual e 
os desafios enfrentados. Para tanto, objetivou-se compreender a 
história de vida da transexual entrevistada, os aspectos emocionais 
e a reação da mesma diante de suas experiências em uma socieda-
de heteronormativa. 

Diante disso, foi traçado um diálogo com autores do campo de 
áreas das ciências sociais que investigam a transexualidade. Portanto, 
esse estudo apresenta relevância na medida em que poderá contribuir, 
de forma significativa, para o conhecimento e aprofundamento dessa 
temática, especialmente na psicologia, já que não foram encontrados 
muitos trabalhos que tratam do assunto, advindos dessa área.

A pesquisa buscou compreender os seguintes questionamen-
tos: Em que momento foi percebida a incoerência entre o corpo e gê-
nero? Como foram enfrentados os conflitos emocionais a partir da des-
coberta da transexualidade? Qual o percurso e dilemas enfrentados no 
processo de redesignação?

Espera-se, através desse estudo, colaborar para que haja uma 
ressignificação do olhar da sociedade com relação às pessoas tran-
sexuais, e, com isso, também despertar o interesse de outros pesqui-
sadores do campo da psicologia, para que investiguem essa temática 
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e elaborem possibilidades de intervenções para a construção de um 
corpo social mais igualitário.

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa básica, que possui precisão e bene-
fícios universais por explorar conhecimentos vigentes, e buscar con-
tribuir com o crescimento da ciência, sem utilização da  prática cal-
culada. O seu desenvolvimento teve base no modelo descritivo, que 
é caracterizado pela transcrição e registro daquilo que foi constatado 
pelo pesquisador. E foram utilizados métodos constantes na coleta de 
dados, ou seja, observação sistemática e questionário (PRODANOV E 
FREITAS, 2013). 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Faculdade Santa Maria (FSM), foi iniciada a coleta de dados por meio 
de uma entrevista com perguntas semiestruturadas, de forma que não 
se fez necessário seguir um roteiro à risca, pois foram mencionados al-
guns eventos que exigiram maior explanação, exigindo novos questio-
namentos. Dessa forma, esse instrumento permitiu colher informações 
livremente (PRODANOV E FREITAS, 2013).

Para encontrar a população deste estudo, estabeleceu-se como 
critério de inclusão que a pessoa entrevistada deveria ser transsexual 
e maior de idade. E como critério de exclusão, determinou-se que se-
ria a pessoa transsexual menor de idade. Dessa forma, utilizou-se do 
método bola de neve, que se dá por meio de indicação. Assim, uma 
pessoa pública se disponibilizou a indicar alguém que se encaixasse 
nos referidos critérios e que poderia participar desse estudo. 

 Adotou-se o caráter qualitativo e o estudo de caso para coletar 
e analisar dados da entrevista com a transexual. Segundo Gil, (2010), 
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o estudo de caso pode ser descrito como uma análise profunda de 
um ou mais objetos, pois é uma técnica de entrevista que procura 
investigar um acontecimento inserido no contexto. O estudo de caso 
caracteriza-se em um método de pesquisa vasta (YIN, 2015). 

Para tal, utilizou-se a análise de conteúdo (AC) de Bardin (2011), 
na qual é uma análise de dados que sugere ao pesquisador um ra-
ciocínio lógico para compreensão do que se faz presente naquilo que 
compõe as respostas encontradas, tornando claro o que há de ideolo-
gia, pensamentos e valores nas falas da pessoa entrevistada. 

ANÁLISE DE DADOS

Kelly Oliveira, a participante dessa pesquisa, é transexual, tem 
26 anos de idade e vive com a sua mãe em uma cidade do sertão da 
paraíba. Ela nasceu em uma família pobre, tem 3 irmãos, que são fru-
tos dos relacionamentos de sua mãe com homens diferentes, e uma 
irmã, com quem divide o mesmo pai. Sua mãe é dona de casa e seu 
pai foi guarda municipal. Sempre estudou em escola pública e sonhava 
em terminar o segundo grau para ingressar em uma universidade. É 
ativista do movimento LGBT e atua em alguns grupos do estado da 
Paraíba que trabalham em prol da causa dessa comunidade.

Kelly tem cabelo loiro, na altura dos ombros, olhos claros e es-
tatura alta. Demonstrou ser uma pessoa bastante delicada, simpática 
e que não tem medo de desafios, pois sempre enfrentou as situações 
impostas pela vida. Ela declara, com convicção, que se pudesse voltar 
no tempo viveria tudo novamente, pois foram os desafios que a fizeram 
forte. Sua determinação não a impediu de assumir quem verdadeira-
mente é, mesmo ciente de todo o preconceito e dos obstáculos que 
surgiriam. Kelly não deixou o medo calar a sua voz e também não de-
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sistiu do propósito de ser aceita e ajudar outras pessoas a vencerem 
o preconceito. 

No decorrer da fala da entrevistada, foi possível perceber o bri-
lho no seu olhar, evidenciando como determinados assuntos ainda a 
emociona, entretanto, não foi impedimento para que ela detalhasse 
com clareza a sua trajetória de vida. A partir dos seus relatos, três 
grandes eixos se destacaram e foram transformados em categorias, 
para que a análise se tornasse possível.  Portanto, abordaremos: A 
sua história de vida, o processo de redesignação e vivências múltiplas 
numa sociedade heteronormativa.

HISTÓRIA DE VIDA:  
INFÂNCIA, FAMÍLIA, ESCOLA

Kelly narra que, por volta dos nove anos de idade, já se identi-
ficava com o gênero feminino, pois tinha preferência pelas vestimen-
tas de meninas, o que gerava incômodo ao precisar usar roupas e 
calçados masculinos. Os brinquedos de menino, sempre comprados 
pelo pai, também não despertavam seu interesse, portanto acabavam 
ficando para seus irmãos.

Minha mãe chegava pra mim as vezes e perguntava: porque 
você não quis o carro? eu dizia: mãe porque eu não gosto de 
carro nem de bola, nada disso; aí ela dizia: “meu filho tente mu-
dar esse seu jeito” - e eu falava que não tinha o que mudar, a 
gente quando nasce pra gostar de uma coisa e pra ser uma 
coisa é aquilo e pronto (KELLY).

Homem e Calligaris (2019) esclarecem que, diferentemente do 
que se tinha anteriormente como concepção, a anatomia dos sujeitos 
não se apresenta como o único fator determinante na construção e 
desenvolvimento daquilo que se entende por ser homem ou ser mulher. 
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Ambos afirmam que os comportamentos que diferenciam a vivência 
feminina da masculina são as construções sociais introjetadas aos 
corpos com base no sexo que esses carregam. Portanto, gênero é um 
conjunto de características, funções e papéis que são perpassados 
por meio de convenções e relações sociais, de forma que pareçam 
naturais e fixas.

Em consonância, Zerbinati e Bruns (2018) apontam que, des-
de a infância, as crianças são apresentadas para as performances do 
gênero feminino e masculino. Com isso, passam a desenvolver a iden-
tidade de gênero, que se expressa por uma reprodução confortável 
de determinadas atribuições. E isso torna necessário que a família se 
mostre acolhedora para as manifestações espontâneas de tal identi-
ficação, mesmo que essa não seja correspondente ao que é cultural-
mente desejado.

No entanto, não é sempre que há compreensão acerca desse 
processo. E prova disso é o relato de Kelly, ao afirmar que o pai sem-
pre evidenciou, de forma ostensiva, a sua recusa para com a mesma. 
Em um momento de encontro familiar, o pai declarou: “Se um filho 
meu desse pra viado, eu matava”. Kelly, em um misto de coragem e 
raiva, falou ao pai que podia matá-lo, pois era homossexual. O pai, não 
suportando a ousadia, especialmente ali, diante dos seus familiares, 
partiu para a agressão: “Ele me pegou pelo cabelo, me levou pro muro 
e me deu uma surra tão grande que ficou marca de corda e de man-
gueira... Minha mãe e meus irmãos querendo apartar e ele em cima 
de mim, querendo me matar”. Porém esse não foi o único episódio de 
violência, visto que a entrevistada conta que uma situação mais gra-
ve aconteceu tempos depois, pois seu pai permaneceu inconformado 
com a declaração sobre a sua orientação sexual e um dia, enquanto 
ela saía do quarto para tomar café, a abordou:

Ele pegou no meu pescoço que eu fiquei com os pés pendu-
rados, eu já sem fôlego e mãe lá fora varrendo o terreiro e não 
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tinha visto, quando mãe entrou, eu já tava lá em cima com a 
língua pra fora agoniando, aí mãe deu uma paulada na cabe-
ça dele, foi quando ele me soltou...Se não ele teria me matado 
mesmo (KELLY). 

Kelly diz que lembra, com perfeição, as palavras da sua mãe em 
relação à atitude de seu pai: “Não dá pra viver assim dentro de casa, 
eu não vou deixar de ser pelo meu filho pra ser por você, porque você 
é homem e homem a gente arruma em qualquer lugar. Eu tenho dois 
filhos com você, mas a minha vida é pra eles. Eu vivi e vou morrer pra 
eles. Pegue suas coisas e vá embora!”. Foi então que o pai partiu.

Kelly passou por muitas situações de sofrimento e preconceito 
dentro do seu próprio lar. Ela descreve, de forma minuciosa, todos 
os momentos vividos e todas as ofensas que foram proferidas por 
seu pai e seus irmãos. No entanto, mesmo vivenciando episódios 
de tanta brutalidade, cujas memórias ainda ferem sua alma, seguiu 
lutando por seus direitos e pelo seu tão almejado sonho de ser aceita 
pela sociedade.

Nesse sentido, Monteiro, Brigeiro e Barbosa (2019) falam que há 
uma política de inclusão em desenvolvimento, que busca garantir os 
direitos da pessoa transexual, como, por exemplo: saúde de qualida-
de, oportunidade de educação e trabalho, segurança, cirurgia de re-
designação sexual, a alteração da documentação para o uso do nome 
social sem a obrigatoriedade da cirurgia de adequação de sexo e ou-
tros. No entanto, a realidade encontra-se distante de ser justa, pois, 
para muitas pessoas transexuais, não há segurança, pois o espaço 
que deveria ser tido como “lar”, acaba sendo um lugar de exclusão e 
violência, podendo desencadear traumas e sérios problemas psíqui-
cos, o que interfere diretamente na saúde. 

Logo, o histórico de violência familiar e preconceitos vivenciados 
por Kelly, assemelham-se a muitos outros relatos de pessoas transe-
xuais. E, para Caravaca-Morera e Padilha (2018), tais fatores consti-
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tuem parte significativa do cerne da invisibilização da subjetividade 
dessa população e a fetichização de seus corpos.  

Ao tratar do campo dos desejos, Kelly relata que gostava de 
brincar e conversar com mulheres, porém nunca sentiu atração por 
uma. No entanto, desde criança, cultivava desejo por homens. E sua 
primeira experiência sexual aconteceu aos 12 anos de idade com uma 
pessoa do sexo masculino, em uma casa abandonada. Conta que se 
sentiu bem após o ocorrido, pois foi algo que ela sempre fantasiou. 

Por conseguinte, as cantadas provindas de homens casados 
e tidos como da alta sociedade, como policiais e advogados, são 
frequentes desde muito cedo e, segundo Kelly, não a deixam cons-
trangida. Tal afirmação remete para a possibilidade desses assédios 
serem encarados como uma autoafirmação das suas características 
femininas, pois a sua imagem sempre foi trabalhada para ser percebi-
da como mulher e ter os homens desejando-a, portanto, pode ser uma 
forma de avaliar que está atingindo os seus objetivos. 

Também vale salientar que os aliciadores e assediadores cos-
tumam tecer muitos elogios físicos, de forma que expressam um 
enaltecimento da vítima por meio de suas características corporais. 
O resultado disso pode ir desde uma pessoa experienciando medo 
pela abordagem, até a sensação de estar vivendo algo positivo em 
decorrência de uma suposta supervalorização e reconhecimento de 
suas potencialidades (GOMES, 2020).

Ademais, Saffioti (2015) aponta que a cultura patriarcalista se 
empenha para educar mulheres que se sintam confortáveis no papel 
de alvo de caça. Nesse sentido, é comum que o assédio ou aliciamen-
to não sejam percebidos pela vítima como uma violência, pois se trata 
de situações naturalizadas e que são, costumeiramente, levadas para 
uma interpretação de aceitação, contemplação e validação.
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Kelly conta que aos 17 anos se deparou com a volta do seu 
pai para a casa, pois este estava doente e não tinha como se cuidar 
sozinho. Com muita tristeza no olhar, relembra que foi franca com o 
pai ao dizer que ele poderia voltar, mas não esperasse que ela se ca-
sasse e tivesse filhos, pois jamais viveria de aparências para agradar 
a família e que, definitivamente, continuaria sendo quem realmente 
se identifica. O pai, por sua vez, respondeu que não a aceitava como 
tal, não a tinha como filha e que, por essa razão, seria melhor ir morar 
em outra residência.

O pai mudou-se de localidade e teve seu quadro agravado com 
o passar do tempo. E mesmo com todo o histórico de ofensas, Kelly 
cumpriu a promessa de sempre ajudá-lo. Portanto, o visitava, fazia seu 
almoço e arrumava a casa onde o mesmo decidiu viver. Em contrapon-
to, o comportamento do pai não mudou diante de todos os cuidados e 
atenção, pois permaneceu proferindo hostilidades e atacando-a. Mes-
mo com todos esses fatos, a jovem relata que, em nenhum momento, 
teve ódio ou guardou rancor, pois seguiu cuidando do mesmo, com 
muito amor, até o falecimento. 

Ela também recorda que seu pai sempre teve mais afinidade 
com seu irmão, pois este gosta de mulher e segue os padrões sociais 
vigentes. Por essa razão, o irmão costumava passear com o pai e divi-
diu muitos momentos de união que Kelly jamais usufruiu. 

Meu pai sempre teve amor por meu irmão por ser hetero, 
pela questão de ser homem; pai era um amor, levava ele 
pros cantos e eu nunca tive esse gosto, mesmo ele mo-
rando afastado, mas ele mandava buscar meu irmão pra 
passar o dia com ele, mas eu nunca tive esse gosto de 
sair com meu pai, esse afeto que o povo fala, ele sempre 
dizia: “eu morro e não lhe aceito” (KELLY).

A entrevistada diz se sentir triste porque tinha o sonho de poder 
considerar seu pai como base de uma estrutura familiar, mas, por de-
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corrência da sua orientação sexual, não teve essa figura como parte 
ativa na sua vida. Declara também que o amor de sua mãe foi essencial 
e que a salvou em diversas situações, pois, assim como o pai, os seus 
irmãos resistiram para aceitá-la: “O preconceito era muito grande e 
as discussões dentro de casa... Piadinhas... Bota pra fora... É viado... 
Essas coisas...”. Kelly tem a sua mãe como espelho, pois foi ela que 
sempre a apoiou em todos os momentos de sua vida: “O amor que eu 
tenho dentro de mim, e muita coisa que eu superei até hoje, foi porque 
eu tive amor de mãe. Eu tinha tudo pra ser uma pessoa que não presta, 
mas por conta do amor que eu tive de mãe, eu não fui”.

Os irmãos desejavam que a mãe de Kelly a colocasse para fora 
de casa, porém isso não foi feito e, como resultado, os mesmos foram 
embora do lar, pois disseram que não conseguiam compartilhar o mes-
mo ambiente que a jovem. Assim, a família se desmembrou. 

Kelly tem uma única irmã do gênero feminino, mas essa foi mo-
rar com a sua avó em São Paulo desde muito cedo, por consequência 
das condições financeiras da família. No entanto, essa sempre mante-
ve contato e, até a hodiernidade, importa-se com a jovem e alimenta 
a irmandade mesmo sem o convívio. A irmã e a mãe de Kelly são as 
únicas integrantes da família que a acolhem. 

Ao mencionar isso, ela relembra que foi convidada para partici-
par de um evento voltado para a classe LGBT em São Paulo, e resolveu 
entrar em contato com a sua cunhada na tentativa de conseguir abrigo 
em sua casa. No entanto, dias depois, a cunhada ligou para pedir 
desculpa e explicar que o irmão de Kelly não aceitou recebê-la. Ele 
também pediu para informar que não a tinha como irmão: “Hoje ele só 
fala comigo o básico quando é assunto da minha mãe”, relata.

No Natal do ano de 2015, Kelly e sua mãe decidiram fazer um 
almoço para a família e chamaram os dois irmãos que ainda vivem 
na mesma cidade, porém nenhum compareceu. Ela relata que a sua 
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mãe ficou extremamente sentida porque compreendia a ausência 
dos filhos que moram distantes, mas achou uma desfeita por parte 
dos filhos que estão por perto: “Ela diz que tem mágoa porque eles 
a abandonaram desde novos, porque é complicado... Ela teve que 
enfrentar muita coisa por causa de mim”, conta Kelly. A jovem re-
lembra que os irmãos diziam: “Mãe, a senhora prefere ficar aí dentro 
com esse viado...”, “Fique com ele que é melhor...”. Sua mãe sempre 
afirmava que ficaria ao lado de Kelly: “Eu pensei muitas vezes em eu 
mesma morrer... Me matar... Mas o que vinha na minha cabeça, no 
meu coração, era assim: “mas tem uma pessoa que depende de mim 
que é minha mãe”. E eu desistia”.

A entrevistada vivenciou momentos de intenso sofrimento, pois 
além de passar por um processo de enfrentamento social, ainda lidou 
com o preconceito e a dor de ser excluída por seu próprio pai e irmãos. 
Entende-se, portanto, que os padrões de gênero que são impostos 
pela heteronormatividade, contribuem para a e violência e o desenca-
deamento de mazelas psíquicas. Nesse sentido, Figueira (2020) des-
taca que a população LGBT se encontra mais propensa ao desenvol-
vimento de transtornos como depressão e ansiedade em decorrência 
dos sentimentos de culpa, abandono, tristeza e falta de esperança.

 Corroborando, Corrêa et al. (2020) apontam que a saúde mental 
das pessoas transexuais se encontra em constante risco, pois possui 
significativas taxas de ideação suicida e de suicídio. Os autores tam-
bém reforçam que há fatores de risco que podem ser considerados 
individuais e coletivos, portanto, exigem-se intervenções políticas e 
sociais para a garantia de qualidade de vida desse público. Para além 
disso, Arruzza, Bhattacharya e Fraser (2019) apontam que, no Brasil, 
uma pessoa trans é assassinada a cada dia. E isso denota a urgência 
de leis mais severas contra a violência motivada pelo gênero.  

Kelly afirma que o preconceito existe, porém nota uma dimi-
nuição por causa das Políticas Públicas e todas as outras conquistas 
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alcançadas pela comunidade LBGT ao longo dos anos. Narra que 
há doze anos precisou parar de frequentar a escola por três vezes 
porque os colegas ficavam com piadas como: “É viado!... É uma 
goiaba!... É um gayzinho!... Ficava um movimento na sala de aula 
com esse tipo de chacota”. Também relata o caso de uma professora 
que era muito preconceituosa: “Quando eu ia perguntar alguma coisa 
que eu não tinha entendido, ela mandava eu calar a boca... Ela dizia: 
“Não entendeu bem... Problema seu!” ... E outra pessoa quando ia 
perguntar, por exemplo, um hétero... Ela respondia direito e explicava 
duas, três vezes”. Kelly procurou a direção da escola em diversas 
situações para discutir sobre o comportamento dos colegas, mas 
nunca foi solucionado. Relembra que, no horário do lanche, as vio-
lências tomavam novas proporções, pois além das piadas, jogavam 
comida, papel e suco na jovem. 

As pessoas juntavam grupinhos para bater, puxar cabelo e jogar 
pedras em Kelly. E, mesmo diante de tanta crueldade, a entrevistada 
sempre buscou conhecimento para alcançar seus objetivos e colocou 
o estudo como única oportunidade de crescimento, pois ser uma pes-
soa homossexual e sem conhecimento, em sua concepção, tornaria 
tudo mais complexo. Ela diz ter pensado: “Vou persistir com toda a 
raiva, com todo preconceito, com toda agressão...”.

 Menciona: “Eu tinha uma professora da época... Eu com 12, 13 
anos... Que me dizia assim: “Você é tão novo... É preconceito mesmo... 
Dói, mas termine os seus estudos... É muito bom porque lhe qualifica”. 
Essa, assim como outras orientações ofertadas pela educadora, aju-
dou Kelly no enfrentamento das agressões, pois diz que sempre que 
algo violento acontecia, buscava estudar ainda mais para não repetir 
de série e permanecer na mesma turma que seus agressores. 

Vidal (2019) discorre que a escola deveria contemplar a plura-
lidade humana, visto que é espaço designado para o aprendizado e 
socialização de diferentes culturas, raças e classes, portanto, as iden-
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tidades de gênero que fogem da regra, assim como as diversas orien-
tações sexuais existentes, também deveriam ser discutidas de forma 
acolhedora. No entanto, o que se percebe é a evasão escolar por parte 
das pessoas transexuais e travestis, pois essas se sentem excluídas 
e violentadas por aqueles que compõem o espaço escolar, visto que 
preconceito é externalizado até mesmo pelos profissionais que não 
possuem preparo e empatia suficientes. Reforça que mudanças sig-
nificativas estão acontecendo, mas se exige um empenho de toda a 
sociedade, para que as condições se tornem justas para todos. 

Após finalizar o ensino médio, a entrevistada relatou que decidiu 
fazer dois cursos, porém também vivenciou situações constrangedoras 
e preconceituosas nesses novos espaços. Lembra: “Quando ia usar 
o banheiro masculino, que na época não tinha essas leis e decretos 
aprovados... Eles diziam: “Oxe, o que é que você tá fazendo aqui no 
banheiro da gente?” E já começava uma briga”. Os colegas alegavam 
desconforto por julgarem que Kelly estava ali para observar as partes 
intimas de quem usasse o mesmo banheiro. Buscando por uma solu-
ção, ela questionava: “Diretora como é que vai ficar isso? A gente não 
pode usar o banheiro feminino porque não é aceito... Não pode usar o 
banheiro masculino porque é assédio aos homens... Como é que vai 
ser isso?”. No entanto, a jovem nunca conseguia uma resposta, pois 
a diretora aparentava não saber como lidar com essa situação, e não 
tomava nenhuma atitude cabível. 

Kelly ainda conta que o pior de todas essas experiências era não 
receber apoio por parte dos profissionais da educação, e perceber que 
suas angústias não estavam sendo ouvidas ou realmente considera-
das. Explica que quando algum episódio de violência lhe acometia e 
tentava buscar ajuda, ouvia da direção que tudo se trata de uma brin-
cadeira e que deveria deixar para lá. Ela diz: “Mas ela nunca chamava 
a pessoa pra dizer: “pare com isso, não faça mais isso, respeite”. Eles 
não tinham aquela formação e informação de passar pra aqueles alu-
nos que não era certo aquele preconceito com a gente”.
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Desta forma, Saleiro (2017) reforça a necessidade de todo o cor-
po escolar passar por formações e capacitações no campo de gênero 
e diversidade. Acredita-se que, apenas dessa forma, os profissionais 
poderão exercitar a empatia e encontrar ferramentas que possibilitem 
a construção de intervenções que garantam o acesso à educação para 
toda a população, independentemente do gênero e orientação sexual. 
A temática deve ser tratada com respeito e cuidado, para que a comu-
nidade LGBT se sinta acolhida e possa usufruir do processo educativo 
com as mesmas condições que são postas para os sujeitos que se 
enquadram na heteronormatividade. 

A vestimenta de Kelly também foi uma questão que originou di-
versas situações constrangedoras. A entrevistada explica que gostava 
de usar blusas “baby look” e calças justas, porém a direção não que-
ria aceitá-la, e sempre exigia que a mãe mudasse a forma que a filha 
se vestia. Kelly resistia: “Eu não gosto de roupa de homem. Não tem 
como eu mudar meu jeito porque meu jeito é assim”. Além disso, relata 
ter vivenciado outras circunstâncias difíceis na escola, mas nunca dei-
xou a sua mãe tomar conhecimento da situação porque ela era doente 
e tinha muitos problemas.

Conforme já explicitado, a vida de Kelly foi repleta de conflitos que 
iniciaram dentro do próprio seio familiar, de forma que só podia contar 
com a mãe, e, mesmo assim, buscava poupá-la. Portanto, lidou com 
muitos sofrimentos sozinha, como tantas outras pessoas transexuais. 
Com isso, denota-se que a família tem um papel mister no enfrentamen-
to aos percalços que se estabelecem após publicizar a identidade de 
gênero e a orientação sexual que fogem das normas sociais.

Silva et al. (2021) esclarecem que a ausência de compreensão 
sobre a transexualidade faz com que, muitas vezes, alguns membros 
familiares se distanciem das pessoas transexuais e produzam um apa-
gamento ao romperem o vínculo. Isso propicia um intenso sentimento 
de abandono que fere a alma e a autoestima, assim como também 
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pode ocasionar problemas de confiança. Nesse mesmo sentido, os 
familiares que optam por permanecerem perto e prestando o apoio 
necessário para a pessoa trans, também podem sofrer com todo o 
preconceito que é lançado pela sociedade. Isso significa que é neces-
sário preparo e empatia para acolher todas as pessoas que passam 
por esse processo. 

REDESIGNAÇÃO: PROCESSO

A entrevistada conta que começou a tomar hormônio sem pres-
crição e/ou indicação médica aos doze anos de idade. Ciente de que 
uma de suas amigas fazia uso da medicação, passou a pedir ajuda a 
essa, pois sabia que, dificilmente, conseguiria o acesso sozinha. Em 
busca de um resultado imediato, Kelly conta que fazia a própria aplica-
ção e utilizava uma dosagem excessiva: “Eu chegava a tomar 4 perlu-
tan1 por mês, era uma coisa que não podia e o risco era em dobro, por-
que o certo é uma por mês... Porque a gente nova tem a curiosidade”. 
Passou alguns anos fazendo uso desse método até conseguir tornar 
seu corpo mais feminino e diminuir os pelos. Há 3 anos ela se encontra 
em tratamento transexualizador no ambulatório específico para transe-
xuais, homens trans e travestis na Capital do Estado. 

Lá tem uma equipe que acompanha o processo todinho, solicita 
os exames, vê como é que tá a taxa hormonal masculina pra o 
controle, porque mesmo com acompanhamento a gente corre 
risco, porque a gente nasce com o processo de metabolismo 
com a porcentagem de hormônio masculino e a gente tá to-
mando uma coisa que não é nossa, é uma coisa que é injetável, 
uma coisa que é produzida feminina para feminina, não para 
masculina, mas toda medicação existe riscos e reações porque 

1 PERLUTAN é indicado para prevenir a gravidez, sendo um contraceptivo (anticoncepcio-
nal) injetável à base de hormônios para uso em doce única mensal. http: //www.minhavida.
com.br/saúde/bulas/155-perlutan-solucao-injetavel
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a maioria dos hormônios atingem os rins, fígado e pulmão, por 
isso a importância do acompanhamento médico, porque eles 
fazem o controle, e tudo é na medida certa (KELLY).

 A entrevistada esclarece que, mesmo fazendo uso de hormô-
nios para tornar seu corpo feminino, não possui vontade de passar 
pela redesignação de órgão, pois acredita que o processo é demorado 
e há uma burocracia considerável. Além disso, a jovem lida com um 
problema de saúde que não a permitiria passar pelo procedimento ci-
rúrgico: “Eu preferi optar por ser transexual com o meu órgão. Indepen-
dente do órgão ou não, o que vale é a gente se sentir mulher”, diz Kelly.

Para Kelly, a cirurgia de redesignação de sexo não é um fator 
primordial, pois se encontra satisfeita com as características femininas 
que há em seu corpo. No entanto, Rocon et al. (2020) esclarecem que 
a concepção sobre a importância do procedimento cirúrgico não é a 
mesma para todas as pessoas trans, pois algumas realmente veem tal 
processo como fundamental para a autoestima, aceitação e reafirma-
ção social. A significação da adequação de sexo é singular a cada su-
jeito e se deve buscar compreendê-la de forma minuciosa. Vale salien-
tar também que muitas pessoas trans, mesmo após a cirurgia, seguem 
lidando com questionamentos sobre seus gêneros, suas verdades e 
sobre quem elas são.

É nesse sentido que os movimentos sociais surgem com a fun-
ção de agrupar pessoas com causas semelhantes, construir espaços 
seguros para compartilhamento de experiências e, consequentemen-
te, proporcionar a sensação de pertencimento e acolhimento. Assim, 
Soares e Vieira (2020) apontam o movimento LGBT como importante 
no processo de socialização, organização, luta e resistência, pois é por 
meio deste que muitas vozes, anteriormente silenciadas, passam a ser 
ouvidas. A verdade de cada pessoa que compõe a comunidade LGBT 
é considerada por meio do lugar de fala, visto que se compreende 
que cada ser possui uma vivencia significativa, singular e que deve ser 



55S UMÁR I O

explanada para engrandecimento da compreensão social e aquisição 
de direitos.

À vista disso, Kelly conta que o movimento LGBT passou a fa-
zer parte da sua vida por intermédio de alguns de seus amigos. E 
narra que aos 16 anos foi convidada para participar da sua primeira 
conferência, que aconteceu na capital da Paraíba, e deixou-a bastante 
empolgada, pois tinha consigo o desejo de conhecer os direitos e de-
cretos voltados para essa comunidade. Desde esse momento que a 
entrevistada tem vivido novas oportunidades como: iniciou sua forma-
ção como transexual, cadastrou-se no espaço LGBT, está passando 
pelo processo hormonioterapia, seus documentos estão sendo retifi-
cados para utilização do nome social e surgiram diversos convites de 
mudança para a capital, onde poderia fazer parte de um grupo que 
trabalha com políticas públicas, assim como ministrar palestras pelo 
mundo. No entanto, Kelly diz que sua mãe não deseja sair de sua ci-
dade natal e ambas jamais se afastariam.

A jovem compõe a Sociedade Nacional de Travesti e Transe-
xual do Estado da Paraíba (ANTRA), uma equipe que trabalha com 
políticas públicas, e tem o objetivo de levar informações acerca de 
alguns trâmites de interesse dessa população, como, por exemplo: o 
processo para a utilização do nome social em seus documentos e o 
direito de frequentar banheiros públicos correspondentes ao gênero 
com o qual se identificam. Detalha ainda que as reuniões da ANTRA 
acontecem 2 vezes ao mês na capital do Estado, e que os encontros 
oportunizam discussões e reflexões sobre melhorias para a comuni-
dade LGBT. Ela afirma:

A gente constrói assim, porque a gente faz parcerias com o Es-
tado, interliga com outro Estado pra executar políticas públicas 
voltadas pra todos LGBT, aí todo mundo se reúne pra trabalhar 
as políticas e cobrar as políticas públicas tanto do governo Es-
tadual como municipal e federal. (KELLY).
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Atualmente Kelly tem viajado a cada 8 dias para agilizar a retifi-
cação do seu nome social, pois deseja ter o nome que escolheu para 
si nos documentos. Essa possibilidade só se tornou possível através 
da Lei 2.380, que foi preconizada no dia 06 de novembro de 2015 pela 
prefeita de sua cidade, Francisca Denise Albuquerque de Oliveira. 

No entanto, a jovem lembra que há pessoas na comunidade em 
condições bem mais vulneráveis:           

“A situação de cada uma só sabe quem vive, porque 
muitas delas estão em pontos de prostituição, eu res-
peito e até entendo elas, porque elas não tiveram opor-
tunidade... Foram botadas pra fora de casa pela mãe, 
pelo pai, e por incrível que pareça, tem mãe que é pior 
que pai, não aceita o filho homossexual, ainda mais se 
for transexual” (KELLY).

Tal descrição é bastante frequente nos discursos da comunida-
de LGBT, pois suas vivências são demarcadas por fragilidades que, 
conforme já explicitado, muitas vezes se iniciam dentro dos próprios 
lares. Portanto, Almeida e Vasconcellos (2020) afirmam que a cultura 
heteronormativa tem a tendência de marginalizar e excluir aqueles que 
não se encaixam nos padrões estabelecidos e, consequentemente, 
essas pessoas possuem o acesso à educação e ao trabalho dificul-
tado. Sendo assim, por falta do apoio familiar e da oportunidade de 
ocuparem espaços no mundo do trabalho formal, alguns integrantes 
da comunidade LGBT acabam sendo empurrados para as drogas e 
prostituição. 

Almeida e Vasconcellos (2020) ainda apontam para a impor-
tância do comprometimento do Estado em garantir políticas públicas 
que reforcem as oportunidades de educação e profissionalização das 
pessoas transexuais, assim como ampliação de vagas de trabalho, 
para que uma mudança no cenário social ocorra. E em consonância, 
Câmara (2021) destaca que a falta da possibilidade de escolha que 
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algumas pessoas transexuais vivenciam é decorrente de uma falha 
na democracia. 

É nesse sentido que Kelly reforça o papel da ANTRA em promo-
ver possibilidade de mudanças de vida ao ofertar cursos profissionali-
zantes, pois esses já colaboraram para que muitas pessoas conheci-
das saíssem da prostituição e, aos poucos, conseguissem recomeçar 
a vida por meio do que foi aprendido. 

VIVÊNCIAS MÚLTIPLAS NUMA 
SOCIEDADE HETERONORMATIVA

Kelly conta que já vivenciou várias situações onde o preconcei-
to se manifestou. E lembra que frequentou uma determinada loja de 
sapatos com a intenção de realizar uma compra, porém, ao chegar lá, 
observou o vendedor comentar com um colega que não iria atender 
a jovem. Foi então que que Kelly se direcionou ao vendedor e disse 
que o papel dele é receber e ajudar os clientes, e, em seguida, pediu 
para que chamasse o gerente do lugar. Ela relata ter informado: “Eles 
tão dizendo que não vão me atender porque eu sou homossexual... 
O preconceito deles todinho só dá nisso, porque eu vim aqui pra 
comprar, não foi pra pedir nada a ninguém não”. Explicou que não 
processou a loja por ter consideração ao dono que, muitas vezes, 
deixou que a jovem ajudasse no local e, em troca, entregava-lhe cal-
çados e material escolar.

Narra que esclareceu ao gerente: “Quando uma pessoa dessa 
(o vendedor) está aqui dentro sem capacitação, prejudica a loja, por-
que o meu dinheiro tem o mesmo valor que o dinheiro dele”. E com 
isso, soube, no dia seguinte, que o funcionário tinha sido afastado de 
suas funções, pois, claramente, não estava apto para lidar com todos 
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os públicos. Afirma que relevou bastante essa situação, pois sabe dos 
seus direitos e que poderia ter tomado uma atitude maior. 

Na rodoviária também aconteceu: “Eu ia entrando no banheiro 
feminino e o guarda me abordou informando que eu precisava sair. Eu 
disse que não ia sair enquanto eu não usasse o banheiro feminino”. O 
guarda insistiu e Kelly o avisou que poderia chamar a polícia. Minutos 
depois, a polícia chegou ao local pedindo que a jovem se retirasse, 
alegando que o banheiro era apenas para mulheres. Nesse momento, 
a jovem conta que questionou: “Vocês sabem o decreto do Estado?”. 
Foi então que um dos policiais respondeu que não, e ela precisou pe-
gar seu celular para mostrar a lei que lhe ampara:

A gente pode usar o banheiro público e privado dentro do Esta-
do, e quem deveria saber disso era vocês, não era só o guarda, 
vocês também, a gente tem uma política, mas a gente passa 
pelos órgãos avisando, agora se eles não passam pra vocês já 
não é culpa nossa... (KELLY).

Em seguida, argumentou que se eles quisessem levá-la para 
a delegacia, ela iria, porém, processaria o Estado pelo descumpri-
mento da lei.

Na busca por compreender o preconceito, Fonseca (2018) colo-
ca que as atitudes transfóbicas são produtos de uma cultura binária e 
patriarcalista que tem atravessado diversas épocas e resistido com o 
auxílio de fatores psicossociais. Nesse sentido, a psicanálise esclarece 
que a transfobia é oriunda do medo que o sujeito possui de perder 
a própria identidade, uma vez que percebe que a pessoa transexual 
transgrediu uma norma tida como única verdade. O afastamento ou 
apagamento é o meio proteção contra a possibilidade de passar a 
questionar sobre a verdade de si. 

Kelly diz que, mesmo passando por tantas situações difíceis, 
não queria mudar nada do que já viveu, porque tudo é algo que já está 
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escrito e predestinado. Menciona ainda que: “Eu nasci assim, transe-
xual, e vou morrer transexual. Vou morrer desse jeito... Não tem religião, 
não tem padre, nem pastor, nem mãe, nem pai... Não tem ninguém que 
mude o ser humano”. 

Ela conta que já buscou explicações sobre o porquê de ter 
nascido homem e não mulher. Era um questionamento recorrente: “E 
pra mim... Deus me respondeu diversas vezes que pra onde eu fui, 
se tinha uma derrota, mais na frente tinha uma vitória. Eu nunca fiquei 
no chão. Eu sempre fui aceita”. Kelly diz nunca faltar emprego em 
casas de família, e que sempre encontrou pessoas que lhe apoiavam 
e a ampararam.

É perceptível a construção da resiliência da jovem e o seu pro-
cesso de ressignificação das vivências. Ela consegue observar pontos 
positivos em cada aspecto de sua história e costuma tê-los como base 
de sustentação para manter a coragem e a determinação que os obs-
táculos exigem. 

A persistência também é percebida na vida amorosa de Kelly, 
pois ela conta que teve um relacionamento de 4 anos e 9 meses com 
uma pessoa que é 10 anos mais velha que ela, onde existiu muito amor, 
carinho e afeto, mas acabou com traição, ódio e também lhe deixou 
com problemas de saúde. No entanto, faz um ano que se encontra em 
um “namoro estável”, com uma pessoa que é apenas 1 ano mais velha 
que ela, e descreve que não há cobrança e que os encontros aconte-
cem duas vezes na semana.

Assim, Monteiro (2020) avalia que não há formas de tratar da 
vivência da mulher transexual sem observar a intensa violência que 
se faz presente na sua história, no seu corpo, nas suas relações e 
nas marcas de sua alma. As sequelas só podem ser amenizadas com 
amor, respeito, parceria e acolhimento genuíno, pois algumas dessas 
mulheres passam a vida inteira em busca do afeto que tanto lhes foram 
negados pela família e sociedade.
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O preconceito, a marginalização, o apagamento da subjetivida-
de e objetificação de seus corpos torna difícil o encontro de parcerias 
afetivo-sexuais que se solidifiquem, pois se observa que é comum que 
mulheres transexuais mantenham interesse pelo padrão masculino re-
gido pela sociedade patriarcalista que, dificilmente, conseguirá tratá-la 
de forma respeitável, amorosa e pública, em consequência do precon-
ceito (MONTEIRO, 2020).

Logo, faz-se necessário que todo o corpo social tome consciên-
cia sobre as consequências de comportamentos excludentes e ofen-
sivos para com as pessoas transexuais, pois essas enfrentam lutas 
incessantes e lidam com sentimentos perigosos para a saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo evidenciou que a dinâmica familiar tem um papel 
mister nos processos psicológicos e afetivos da pessoa transexual. 
As relações baseadas no amor e no cuidado, costumeiramente, re-
verberam de forma positiva na superação das adversidades que de-
correm do processo de publicização de uma identidade de gênero 
tida como “inadequada”.

Em contraponto, notou-se também que a violência contra as 
pessoas transexuais se faz presente em espaços públicos e priva-
dos, onde, muitas vezes, os agressores são as mesmas pessoas que 
deveriam cumprir com a função de proteger e educar. Portanto, nem 
sempre o lar é um lugar seguro, pois ainda há ausência de informa-
ção e compreensão que podem levar alguns grupos familiares a re-
pudiar, agredir e excluir quem rompe com as concepções de gênero 
baseadas no binário. 
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Nesse sentido, a escola também dispõe de um papel essencial 
na vida da pessoa transexual, pois a educação e a socialização são 
direitos básicos e constitucionais que devem ser garantidos. Para tal, 
é necessário que os profissionais estejam preparados e capacitados 
para lidar com as demandas de gênero e sexualidade dentro das insti-
tuições escolares, de forma que não permitam as injustiças que resul-
tam na evasão escolar de pessoas trans. 

A educação pode proporcionar para a comunidade LGBT opor-
tunidades de superação e transformação de vida, assim como a falta 
de conhecimento pode romper com a possibilidade de escolha e di-
recionar para caminhos tortuosos. Portanto, as escolas precisam, de 
forma urgente, trabalhar tal temática e acolher essa população. 

Nota-se que objetivos deste estudo foram alcançados por apre-
sentar, de forma explícita, todo o conflito da pessoa transexual ao per-
ceber a incoerência que existe entre a sua anatomia e a identidade de 
gênero, assim como as dificuldades de comunicar para a família sobre 
a sua verdade, as preocupações durante o processo de hormonização 
e também os problemas sociais que cercam essas pessoas como: 
preconceito, marginalização e objetificação.

Assim, analisou-se como a violência é presente e atravessa a 
vivência transexual em todos os aspectos, porém se destacou também 
a construção da resiliência da jovem entrevistada e a sua determinação 
em alcançar os objetivos que postulou para si mesma.  

Diante disso, essa pesquisa clarificou elementos importantes 
para provocar discussões do assunto no campo da psicologia e em 
outras ciências, mas também torna evidente o quanto é necessária a 
existência de outras análises sobre a transexualidade e os fatores psi-
cossexuais para aprofundamento, visto que ainda há pouco material 
científico disponível que retrate tal problemática.
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INTRODUÇÃO

Matos et al. (2019) esclarecem que a internet, juntamente com 
as novas tecnologias como os smartphones e computadores, em de-
corrência da agilidade que propiciam no desenvolvimento das ativida-
des cotidianas, tem feito com que as pessoas, especialmente as mais 
jovens, estejam sempre próximas dos seus dispositivos e conectadas 
com o mundo virtual. Por conseguinte, tem sido possível verificar o uso 
abusivo da web e, com isso, profissionais da saúde e da educação, 
assim como pais e familiares, passaram a experienciar uma significa-
tiva preocupação.

Sabe-se que a adolescência é um período turbulento, onde os 
sujeitos vivenciam mudanças físicas, cognitivas, psicológicas, emocio-
nais e, consequentemente, sociais. Assim, todas as áreas da vida pas-
sam por alterações, podendo emergir alguns problemas, o que exige 
atenção e cuidado para que esses sejam transitórios e não marquem 
negativamente a vida dos indivíduos (BECKER, 2017). 

Portanto, uma das discussões mais presentes na hodiernidade 
é sobre a relação do consumo da internet entre os jovens, pois se nota 
que, em muitos casos, o virtual acaba  sendo prioridade, o que interfere 
na interação com pessoas do convívio diário e no desenvolvimento da 
assertividade necessária em situações presenciais. 

Existe uma fronteira entre o uso da internet enquanto ferramenta 
facilitadora e o seu manejo noscivo. Tal travessia deve ser considerada 
e vigiada, pois da mesma forma que se pode obter consequências 
positivas, como aprender coisas novas, se divertir com os jogos, man-
ter contato com quem está distante e tantas outras infinitudes, o uso 
em demasia pode atrapalhar as dinâmicas sociofamiliares (MANNO; 
ROSA, 2018).
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Atentos a essa questão, Ferreira et al. (2017) realizaram um 
estudo com 727 adolescentes na tentativa de compreender a ligação 
dos mesmos com a internet e chegaram ao dado que 19% dos jovens 
possuem depedência da rede, assim como apresentam problemas 
com o sono, sendo este expressado pela sonolência excessiva du-
rante o dia, por consequência das longas horas utilizando celulares 
e computadores. 

Oliveira (2017), em sua pesquisa com 481 adolescentes, iden-
tificou que a média de tempo que os jovens passam conectados é de 
nove horas diárias, de maneira que denota uma preferência pelo mun-
do da internet, afastando-se das comunicações reais. O referido estu-
do aponta um importante isolamento e dificuldade, por parte desses 
indivíduos, na construção de vínculos com pessoas que os encontram 
fora do contexto virtual.

Os adolecentes estão mais propensos a desenvolverem de-
pendência da internet. E, com isso, encontram-se mais vulneráveis ao 
contexto de solidão e aumento dos conflitos familiares, assim como há 
uma crescente nas chances de desenvolverem uma patologia como 
ansiedade e depressão, pois essas são algumas das consequências 
da imersão no mundo das redes e problemas de socialização na vida 
real (BARROS et al., 2019).

Com isso, objetivou-se realizar uma análise acerca dessa rela-
ção repleta de dualidade que há entre os adolescentes e a internet. 
Assim, buscou-se compreender, com maior profundidade, qual é a 
finalidade que esse público atribui para a web, como está fazendo o 
uso da mesma e de que forma estão socializando com a família e ami-
gos. Também é de interesse ampliar as discussões sobre as alterações 
comportamentais decorrentes do uso excessivo de internet. 

Logo, a relevância desse estudo se dá pela essencialidade de 
expandir as concepções sobre a problemática em questão, pois se 
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percebe que esta pode, além de interferir nas relações interpessoais, 
desencandear problemas de saúde. Portanto, é necessário possibilitar 
a elaboração de medidas, com base em fundamentos científicos, que 
viabilizem a minimização dos danos e aumento da qualidade de vida e 
dos relacionamentos dos adolecentes com as pessoas que estão em 
seus entornos.

METODOLOGIA

O estudo realizado é de natureza aplicada, objetivo descritivo e, 
quanto aos procedimentos técnicos, procedeu na pesquisa de campo 
com abordagem qualitativa e quantitativa. Dessa forma, é imprescin-
dível esclarecer que, por se tratar de uma pesquisa descritiva, no qual 
os fatos são observados, analisados, interpretados e registrados, não 
há nenhuma interferência do pesquisador diante do que se investigou 
(PRODANOV E FREITAS, 2013).

As abordagens qualitativa e quantitativa estabelecem técnicas 
de levantamento de dados primários, dando uma ampla importância 
na verbalização dos participantes. Na abordagem qualitativa, o pesqui-
sador tem um contato direto com os participantes da pesquisa, intera-
gindo com os mesmos e com o próprio ambiente em que está sendo 
aplicado o estudo, tendo como uma fonte direta dos dados que serão 
levantados. E a abordagem quantitativa possibilita a análise dos dados 
(PRODANOV E FREITAS, 2013).

Nesse sentido, a pesquisa foi realizada com: 10 participantes, 
sendo esses adolescentes na faixa etária de 12 a 16 anos, englo-
bando os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II de uma 
escola localizada no sertão da Paraíba. O critério de inclusão foi: os 
participantes deverão ser matriculados na escola, autorizados pelos 
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seus responsáveis, e  assinarem o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos os que não atenderam aos 
requisitos descritos. 

Objetivou-se analisar a relação que há entre os adolescentes e 
a internet, compreender, com maior profundidade, qual é a finalidade 
que esse público atribui para a web, como estão fazendo o uso da 
mesma e de que forma estão socializando com a família e amigos.

Para a coleta de dados foram utilizados um questionário socio-
demográfico e uma entrevista semiestruturada, que foi gravada com 
consentimento prévio. A entrevista semiestruturada é realizada entre o 
pesquisador e a pessoa colaboradora do estudo, podendo ser efetua-
da através de um roteiro com questões estabelecidas com antecedên-
cia e relacionadas ao problema (PRODANOV E FREITAS, 2013, p.106).

Para análise dos dados quantitativos foi utilizada a estatística 
descritiva, com a finalidade de sintetizar os valores numéricos, possibi-
litando uma visão geral desses valores, organizando e descrevendo os 
dados por meio de tabela, gráficos ou medidas descritivas (MORAIS, 
2000). Já os dados qualitativos foram analisados a partir da Análise 
de Conteúdo de Bardin (2011), onde enfatiza que este método é um 
aglomerado de instrumentos de caráter metodológico, que se aperfei-
çoa a todo instante, de maneira em que possa ser trabalhada a fala do 
sujeito investigado na plenitude do que aquilo significa  para o mesmo. 
Usou-se ainda o método de categorias.

Levando em conta que esta pesquisa aconteceu com seres hu-
manos, a mesma respeitou todos os designíos presentes na Resolu-
ção 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que funda normas éticas 
nas pesquisas realizadas com seres humanos. Vale ressaltar que foi 
assegurado o total sigilo das informações e prestados todos os escla-
recimentos necessários aos participantes (BRASIL, 2012).
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ANÁLISE DE DADOS

A análise e a interpretação dos dados referem-se às informa-
ções coletadas através  dos questionários aplicados com alunos do 6º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola localizada no sertão 
da Paraíba.

Inicialmente serão apresentados os dados relativos ao questio-
nário sociodemográfico com questões identificatórias, onde se perce-
be a preferência de cada participante, assim como o objetivo de algu-
mas ações. Posteriormente, serão apresentados os dados referentes 
à entrevista semiestruturada.

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Tabela 1 - Dados Sociodemográficos

Adolescente 0 a 10 Idade Sexo Ano Escolar

Adolescente 1 12 anos Masculino 7º ano

Adolescente 2 12 anos Masculino 6º ano

Adolescente 3 13 anos Feminino 8º ano

Adolescente 4 14 anos Feminino 9º ano

Adolescente 5 14 anos Masculino 9º ano

Adolescente 6 14 anos Feminino 9º ano

Adolescente 7 14 anos Feminino 9º ano
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Adolescente 8 14 anos Feminino 9ºano

Adolescente 9 15 anos Feminino 9ºano

Adolescente 10 15 anos Feminino 9º ano

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

A Tabela 1 expõe os dados sociodemográficos dos participantes 
do referido estudo. Percebe-se que a população desta pesquisa foi 
composta, em sua maioria, por pessoas do sexo feminino (70,0%). Por 
conseguinte, as pessoas do sexo masculino foram a minoria (30,0%). 
A faixa etária foi entre 12 e 15 anos, porém a idade prevalescente foi de 
14 anos (50,0%). E em relação ao ano escolar em que essas pessoas 
estão matriculadas, conforme exposto na tabela, houve a participação 
de alunos do 6º ao 9º ano, tendo maior presença dos alunos frequen-
tadores do 9º ano (70,0%).

Segundo a Opinion Box, houve um aumento de 43% das crianças 
com idade de 7 a 9 anos que possuem o hábito de utilizar o celular por 
mais de 3h diárias (ROCHA, 2021). Uma pesquisa da Tic Kids Online 
Brasil aponta que, no ano de 2019, caiu em 11% o número de crianças 
e adolescentes que não fazem uso de internet. Com isso, buscou-se 
verificar a presença de riscos para essa população que tem, cada vez 
mais cedo, adentrado ao mundo virtural, e entre os mais significativos 
estão: exposição a conteúdos sexuais, assédio, cyberbullying e discri-
minações (TOKARNIA, 2020). 

Graça e Silva (2021) contribuem informando que é necessário 
uma atenção especial ao cyberbullying, que é caracterizado pela violên-
cia que ocorre no mundo virtual, pois, diferentemente das práticas pe-
senciais, quando as ofensas, humilhações e exposições são postas nas 
redes, dificilmente elas serão apagadas. Com isso, os adolescentes que 
vivenciam tal situação, podem lidar com consequências duradouras.
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Gráfico 1 - Acesso à internet 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

O Gráfico 1 refere-se aos dispositivos que os jovens dessa 
pesquisa, cujas idades estão entre 12 e 16 anos, possuem acesso e, 
por meio desses, fazem uso da internet. Percebe-se então que 20,0% 
acessa a web por meio do Tablet, 30,0% ainda cita o computador e 
notebook como principais meios, enquanto 50,0% relatam que utilizam 
smartphone. Dessa forma, é perceptível que, mesmo existindo diferen-
ças de opniões no quesito preferência pelos dispositivos, é notório que 
os smartphones se sobresaem. 

Um estudo de Martins, Oliveira e Corso (2018) observou que 
grande parte da população analisada demonstrou apego ao aparelho 
smartphone e o associa com a ideia de fazer parte de um processo de 
modernização, visto que esse representa a evolução da tecnologia. 
A mobilidade do dispositivo é um fator mister, pois proporciona ao 
sujeito um rompimento dos espaços físicos para estar conectado e, 
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com isso, o smartphone se faz um acompanhante, ou melhor, uma 
extensão de seu dono. 

O supracitado dispositivo impactou a vida de todas as pessoas, 
pois proporciona infinitas vantagens, agilizando afazeres cotidianos, 
viabilizando diferentes formas de comunicação e sendo útil também 
nos momentos de diversão. Todas as funcionalidades, juntamente com 
a praticidade de tê-lo sempre por perto, tornou comum o uso exces-
sivo que, em alguns casos, pode ser considerado como vício e ter 
consequências bastante negativas como a dificuldade para manter a 
produtividade (DUQUE; MONTAG, 2017).

Gráfico 2 – Tempo dedicado ao uso da internet.

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

O Gráfico 2 aponta tempo que se é dedicado, por dia, ao uso da 
internet, 20% dos participantes dessa pesquisa afirmaram que aces-
sam a rede entre 30 minutos a 1 hora, 10% estão conectados de 1 a 2 
horas,  10%  permanecem online por 2 a 4 horas e 60% permanecem 
conectados à internet por mais de 4 horas.
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Dessa forma, percebe-se que uma grande parcela dos adoles-
centes  gastam muitas horas do dia imersos no mundo virtual, de forma 
que denota a falta de consciência necessária para que exista domínio 
de si e autocontrole diante do consumo da rede. Faz-se imaginar que, 
com isso, oportunidades de lazer e conversação entre família e amigos 
são desperdiçadas. 

Finotti et al. (2018) retratam que os jovens dependentes da in-
ternet experienciam um medo intenso ao estarem desconectados. Em 
episódios onde precisam ficar sem o smartphone, ou qualquer outro 
dispositivo que dê acesso à rede, eles são acometidos por ansieda-
de e irritabilidade por estarem incomunicáveis. Portanto, chama-se tal 
comportamento de “Nomofobia”, e este se encontra associado ao de-
senvolvimento de transtornos psiquiátricos.

Gráfico 3 – Local que acessa a internet

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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O gráfico 3 mostra onde os adolescentes participantes costu-
mam ter acesso à internet, no qual 100% relatou que é preferível fazer 
o uso da mesma em casa ao invés de  acessar na escola, no meio da 
rua ou em outros ambientes. 

Faz-se necessário mencionar a proibição do uso dos telefones 
celulares nas salas de aula. A Lei nº 15.507, de 21 de maio de 2015, 
que foi sancionada no Estado de Pernambuco, visa colaborar com tal 
premissa, que tem sido tomada pelas escolas, pois ela regulamenta a 
utilização de aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos nas salas 
de aula, bibliotecas e outros espaços de estudos das instituições de 
ensino públicas e particulares da referida localidade, e dá outras provi-
dências (PERNAMBUCO, 2015).

Cientes das vantagens e desvantagens da tecnologia e, conse-
quentemente, do uso do celulares com acesso à internet, os educa-
dores estão desenvolvendo novas práticas pedagógicas que utilizem 
esses dispositivos como ferramentas de aprendizagem. No entanto, o 
manejo é realizado de forma que não atrapalhe o foco e a atenção dos 
estudantes (CENSI, 2017).

Vale salientar que, diante da pesquisa realizada, os adolescen-
tes, preferivelmente, usam a internet em casa, porém, dificilmente se 
tem a supervisão dos pais. A orientação, acompanhamento e super-
visão dos familiares responsáveis é essêncial para a diminuição dos 
riscos que a internet pode apresentar.
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Gráfico 4  -  Redes Sociais Utilizadas

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

O gráfico 4 representa dados sobre as redes sociais mais utili-
zadas pelos adolescentes. Assim, 10%  faz uso apenas do Twitter, 10% 
do Whatsapp, 10% do Snapchat, 10% tem acesso a outros aplicativos 
e 60% tem um único acesso ao Instagram, Whatsapp e Facebook.

O uso frequente das redes sociais e a internalização do que é 
propagado nesses ambientes podem oferecer maléficios. Uma pes-
quisa de Lira et al. (2017) apontou que adolesentes do sexo feminino 
estão mais vulneráveis a lidarem com a insatisfação da própria imagem 
em decorrência do padrão de beleza exaltado nas redes, podendo vir a 
sofrer também com alterações comportamentais e alimentares.

Para Souza e Cunha (2019), fragmentos do cotidiano são expos-
tos na internet de forma que exalam uma falsa perfeição. Os sujeitos 
que fazem uso abusivo das redes podem não conseguir diferenciar o 
que é maquiado e manipulado pelo público, daquilo que é vida real, 
experienciando uma angústia.
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Deslandes e Coutinho (2020) dissertam sobre o aumento do 
consumo da internet e das redes sociais entre os adolescentes duran-
te o período de pandemia por COVID-19 e a ausência de maturidade 
desses para analisar os ricos aos quais, em muitas circunstâncias, são 
inseridos. A internet tem sido usada para estudar, para se divertir e 
manter o contato com as pessoas, visto que os encontros presenciais 
foram limitados. Portanto, são muitas horas na internet sem supervisão 
de adultos.

Gráfico 5 – Objetivo de utilizar a internet

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Estão apresentados no Gráfico 5 os objetivo que , segundo 
os adolescentes, fazem-los utilizar a internet, 10% dos adolescentes 
usam para consumo e publicidade, 20% para ouvir música, 20% para 
estudos, fazendo pesquisas da escola, e 50% usam para interagir 
com as pessoas através das redes sociais, como o Facebook, What-
sApp e Instagram.
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É inegável que a internet facilita a comunicação e aproxima pes-
soas que estão distantes. As redes sociais proporcionam diálogos e 
trocas de conhecimento com indivíduos que, a depender apenas de 
encontros presenciais, dificilmente seria possível que acontecessem 
(JUNIOR; VELOSO; DOS SANTOS, 2020).

Dessa forma, a interação social é vista como um ponto positivo, 
no qual as pessoas podem estabelecer ligações com o auxílio da inter-
net, frente ao fácil acesso  que se tem em seu uso, assim como tam-
bém é uma excelente ferramenta para adquirir novos conhecimentos. 
O seu manejo, desde que consciente, pode ser agregador. 

Taboga e Junior (2021) observaram em sua pesquisa que o Ins-
tagram é um dos aplicativos preferidos e o seu uso costuma provocar 
sentimentos e sensações paradoxais. Nesse sentido, os autores apon-
tam que 31% do público desse estudo relataram que não sentem nada 
de especial ao navegarem pela rede, no entanto, 23,53% afirmaram 
experienciar sentimentos positivos como a admiração, 21,18% dizem 
ser acometidos por sentimentos negativos como, por exemplo, inveja 
e insatisfação para consigo, e 23,53% eclarecem que vivenciam um 
pouco do lado positivo e também do negativo. 

Satler e Carrijo (2021), motivadas pelo objetivo de compreen-
der o que leva os adolescentes a publicarem sobre o cotidiano no 
Instagram, realizaram uma pesquisa com esse público e, entre as 
respostas mais frequentes, estavam fatores como carência, solidão, 
vontade de fazer novas amizades, desejo de conquistar dinheiro, di-
versão e, até mesmo, a vontade da exibição de si. Para além disso, 
verificou-se que grande parte dos adolescentes vivem um conflito 
de identidade, pois, geralmente, na vida real, é diferente do que de-
monstra no mundo virtual. 
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Gráfico 6 – A comunicação com as pessoas

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Por fim, o Gráfico 6, que retrata a identificação dos adolescentes 
com as possibilidades de socialização, onde informaram qual costu-
mam utilizar, tornou evidente que 20%  desses estão se socializando 
face a face, enquanto a maioria, com 80%, socializam-se via WhatsApp.

Resende et al. (2019) afirmam que o WhatsApp revolucionou a 
comunicação. O aplicativo permite o envio de fotos, vídeos, áudios e 
emoticions, sendo bastante útil para que as pessoas conversem em 
grupo, compartilhem documentos e realizem chamadas com ou sem 
vídeo. É uma ferramente de potente transmissão de informação para o 
bem e para o mal, visto que, recentemente, tem sido possível observar 
o compartilhamento em massa de notícias falsas.

Para além disso, o lado negativo é que as pessoas estão 
perdendo o hábito de se encontrarem para conversar, uma vez que 
WhatsApp oferece tanta praticidade que tem sido  cômodo resolver 
assunto acadêmicos, de trabalho ou até mesmo pessoais por meio 
do aplicativo. Novamente, fica claro que as desvantagens da  tecno-
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logia se dão pelo seu uso em excesso, ou seja, o manejo realizado 
de forma inadequada.

Fracalanzza e Campos (2017) afirmam em sua pesquisa que 
o advento e ascensão dessas novas ferramentas de comunicação 
que foram possibilitadas por meio da internet modificaram as relações 
de influência. Se antes as pessoas eram influenciadas pela família, 
amigos e outros do próprio convívio, na hodiernidade também há os 
intitulados influencers e blogueiros que, por meio das redes sociais, 
protagonizam uma mediação de determinados comportamentos que, 
costumeiramente, são reproduzidos por quem os seguem. 

APRESENTAÇÃO DOS DADOS REFERENTE 
À ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

Nesta etapa da apresentação dos resultados, foram analisadas 
as respostas dos participantes com relação às questões norteadoras, 
encontrando a existência das categorias estabelecidas para análise 
desses dados, sendo interpretadas segundo a técnica de Bardin, atra-
vés da pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resul-
tados: a inferência e a interpretação (SANTOS, 2012).

Inicialmente buscou-se pesquisar sobre a opinião que cada 
adolescente  participante da pesquisa tinha diante da importância da 
internet. Dessa forma, diante das falas geradas a partir de tal questio-
namento, pôde-se observar a emersão de categorias, sendo divididas 
em subcategorias, “Pesquisas” e a “Comunicação entre as pessoas”, 
as quais logo mais serão descritas.
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Tabela 2 - Categorias, Subcategorias e Evocações dos 
participantes sobre a importância da internet.

CATEGORIA SUBCATEGORIA EVOCAÇÃO

IMPORTÂNCIA 
DA INTERNET

PESQUISAS

Com o uso da internet podemos usar vá-
rios meios, como pesquisar os trabalhos 
da escola, estudar, ter acesso a redes so-
ciais e conversar com os amigos. (Edu)

[...] é um meio importante porque posso estudar, 
assistir vídeo aula, fazer pesquisas. (Pérola)

A importância da internet porque tem como fazer pes-
quisas, estudar, se comunicar com as pessoas. (Rosa)

COMUNICAÇÃO 
ENTRE AS 
PESSOAS

[...] sem ela não mecho no WhatsApp, não falo com 
meus colegas, etc. Uso a internet para usar o Instagram, 
Snap, fazer algumas pesquisas da escola. (Ruan)

[...] através dela encontramos muitas pesquisas, 
é um meio de estudar, de se comunicar com as 
pessoas que estão distantes, fora do país. (Isaac)

[...] um meio importante de estudo e também 
de comunicação entre as pessoas. (Ana)

[...] ajuda na comunicação com as pessoas, ajuda 
no meio social e nas pesquisas da escola, pes-
quisando sobre assuntos polêmicos. (Mara)

Fonte: Dados da pesquisa,2016.

Os dados da Tabela  2 fazem referência ao que os participantes 
dessa pesquisa dizem sobre a importância da internet. E com isso, 
percebe-se que duas categorias se destacaram: Pesquisas e Comuni-
cação entre as pessoas.
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A subcategoria acima, nomeada “Comunicação entre as pes-
soas” vem enfatizar a internet como potencializadora das interações 
sociais, visto que permite a comunicação entre aqueles que estão dis-
tantes. Assim, conforme já mencionado, o WhatsApp, é um dos recur-
sos atuais de maior importância para quem deseja se manter próximo 
aos seus, independente dos limites físicos. 

Visto isso, a categoria “Pesquisas” apontam que adolescentes 
reconhecem as vatagens da internet enquanto mecanismo de estudo 
e busca por informações. As pesquisas educativas se tornaram mais 
simples e rápidas por meio da web. No entanto, Pedro e Chacon (2017) 
observaram em seus estudos que os adolescentes ainda não possuem 
o hábito de averiguar as fontes das informações, o que expressa uma 
incompetência digital voltada para o campo das pesquisas confiáveis. 

Segundo os participantes, o rápido e fácil acesso à comunica-
ção e materiais informativos são as principais vantagens da rede. E, à 
vista disso, Moran (1997) afirma que a internet é uma tecnologia que 
facilita a motivação dos alunos, pois apresenta novidades e possibili-
dades inesgotáveis de pesquisa.
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Tabela 3 - Categorias, Subcategorias e Evocações dos participantes 
sobre como a internet influencia na sua interação com as pessoas.

CATEGORIA SUBCATEGORIA EVOCAÇÃO

INFLUÊNCIA DA 
INTERNET NA 

INTERAÇÃO COM 
AS PESSOAS

SOCIALIZAÇÃO

De forma positiva, porque podemos conversar via 
internet com os amigos e de forma negativa porque 
atrapalha na interação com os amigos. (Edu)

[...] influencia de forma negativa, pois as pessoas 
ao invés de se socializarem entre si preferem 
está mexendo no celular até mesmo quan-
do sai de casa com seus amigos. (Ruan)

[...] quando fico muito tempo no celular, acabo 
me prendendo só a internet, deixando de sair 
de casa, de conversar com as pessoas a minha 
volta e quando vou conversar pessoalmente, fico 
sem jeito. Há momentos que deixo de sair com 
minha família para ficar na internet. (Pérola)

DEPENDÊNCIA

[...]a interação é mais pessoalmente, porém 
quando ocorre de estar com um grupo de amigos, 
a maioria estão conectadas na internet e assim 
dá para sentir raiva, pois a intenção é conversar 
e a pessoa fica é mexendo no celular não dando 
importância ao que está sendo dito. (Isaac)

[...]as redes sociais são importantes para fazer 
amizades, mesmo às vezes não sendo seguro. (Ana)

A categoria criada na Tabela 2 baseia-se na influência da internet 
e na interação de  cada adolescente com as pessoas, as subcatego-
rias dividem-se em: Socialização e Dependência. As evocações apre-
sentadas representam as falas de alguns adolescentes participantes, 
e foram selecionadas porque expressam o posicionamento predomi-
nante  dos entrevistados.

Na subcategoria “Socialização”, a fala dos adolescentes rela-
tam a falta de socialização com as pessoas, em contextos presen-
ciais, em decorrência de passarem muito tempo conectados e con-
centrados na internet. No entanto, enquanto consomem a internet 
estão interagindo com outras pessoas no mundo virtual, o que é um 
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paradoxo. Apesar disso, nota-se que esses adolescentes sentem fal-
ta do contato face a face. 

Dessa forma, a subcategoria “Dependência” torna clara a cons-
ciência dos jovens sobre os danos do uso excessivo da internet, pois 
percebem diariamente o quanto isso afeta as relações familiares e de 
amizade, visto que se perde a importância do momento por estarem 
presos ao virtual. 

Em decorrência disso, surgiu o termo “dependência de smart-
phone”, que é novo e busca englobar as desordens físicas e mentais 
que se originam da necessidade de estar conectado a todo o momento 
(HOVARTH, 2020). Para Horwood (2019), o alto consumo do referido 
dispositivo interfere de maneira significativa no bem-estar dos sujeitos, 
visto que pode originar e potencializar sentimentos negativos que in-
terferem na saúde.
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Tabela 4 - Categorias, Subcategorias e Evocações dos participantes 
sobre o que é mais interessante e divertido, conversar e se 

relacionar com as pessoas pela internet do que pessoalmente.

CATEGORIA SUBCATEGORIA EVOCAÇÃO

CONVERSAR 
PESSOALMENTE OU 

PELA INTERNET

INTERAÇÃO

[...] pela internet não se tem interação e 
pessoalmente você se diverte, conversa e 
interage mais com as pessoas. (Pérola)

Em vários casos é melhor conversar pes-
soalmente, porque quando se tem uma coisa 
importante para dizer ao outro, falando pes-
soalmente poderá ver a reação que o mesmo 
tem, se está sendo sincero ou não e pela 
internet não tem como confiar tanto. (Isaac)

[...] pessoalmente é melhor, pois estando com a 
pessoa vemos se ela está mentindo ou não. (Bia)

CONFIANÇA

[...] pessoalmente é mais fácil de conhe-
cer as pessoas, pois pela internet elas 
mentem e pessoalmente você percebe se 
está falando a verdade ou não. (Juju)

Pela internet, porque atribui uma maior confiança 
dentro de si, você pode escrever, apagar e 
as vezes você quer dizer algo a uma pessoa 
mais não tem coragem de dizer pessoalmen-
te, preferindo ter o contato via internet, assim 
como pode até mentir que a pessoa não irá 
saber se está falando a verdade ou não. (Ana)

Foi questionado aos adolescentes se eles preferem conversar 
pessoalmente ou pela internet, e suas repostas estão expostas na Ta-
bela 3, divididas em duas subcategorias: Interação e Confiança.

Na interação, enfatiza a relevância de se ter um contato pessoal-
mente, de olhar nos olhos para, assim, adquirir a confiança na pessoa. 
E existiu apenas  uma opinião diferente das demais, na qual a partici-
pante destaca que prefere conversar via internet, pois assim tem mais 
coragem de expor aquilo que pessoalmente não consegue.
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A confiança é um elemento ímpar para a construção de vínculos 
significativos e, consequentemente, desenvolver amizades e relaciona-
mentos de qualidade. Com isso, Freitas et al. (2018) destacam que, na 
fase da acolescênia, essas relações onde os envolvidos se sentem se-
guros, acolhidos e apoiados, possuem um papel mister durante esse 
período de tantas mudanças, pois é por meio delas que os sujeitos se 
ajustam ao mundo. 

É de suma importância destacar a contradição que existe nas 
falas dos participantes,  pois os mesmos, no questionário sociodemo-
gráfico, assinalam a alternativa que retrata que a comunicação com as 
pessoas preferencialmente é feita via WhatsApp, enquanto na entrevis-
ta os adolescentes discutem a importância de se ter o contato pessoal-
mente, devido o contato e a confiança com o outro ser aprimorável no 
momento da socialização
Tabela 5 - Categorias, Subcategorias e Evocações dos par-
ticipantes sobre a dependência do uso à internet.

CATEGORIA SUBCATE-
GORIA

EVOCAÇÃO

DEPENDÊNCIA DO 
USO DA INTERNET

CONTROLE

[...] fico em torno de 4 a 5 horas por dia, mais 
não considero isso uma dependência, pois con-
sigo ter o controle nos meus horários. (Isaac)

Sim. Porque tudo que tenho dúvida olho logo na inter-
net, assim como para falar com as pessoas busco logo 
o acesso à internet. Fico o dia todo na internet, deixan-
do de interagir com as pessoas em casa também. (Bia)

ESTUDAR

[...] passo a tarde toda na internet, só quan-
do tem prova que me afasto um pouco para 
estudar das duas a quatro, mas depois fico 
na internet até 10 da noite. (Juju)

Muito. Depois que eu chego do colégio, fico 
até meia noite, porém quando tem prova eu 
tiro um tempo para estudar [...] (Carla)
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A categoria retratada na tabela 4, baseia-se na dependência do 
uso da internet, onde duas subcategorias emergiram: Controle e Estudar.

Os adolescentes participantes relataram que passam longas 
horas utilizando a internet, porém afirmam possuir controle sobre o 
uso. No entando, o que se nota é que esses, mesmo quando precisam 
se distanciar das redes em decorrência de obrigações, como a de se 
dedicar aos estudos, retornam assim que possível ao mundo virtual, 
tornando nítida a dependência.

 Tumeleiro et al. (2018) afirmam que é comum que os adoles-
centes não reconheçam que estão dependentes da internet, pois os 
novos costumes resultantes das tecnologias fazem com que isso seja 
naturalizado. Mesmo quando os jovens percebem as mudanças com-
portamentais e psicológicas decorrentes do uso excessivo da rede, 
não consenguem se distanciar facilmente. 

Em suma, vivemos no mundo da nova era digital, no qual esta-
mos ligados e conectados o tempo todo em um simples aparelho ele-
trônico, que tem a função de acessar a internet, aplicativos e sites. Os 
celulares, que até algumas épocas atrás, eram usados para atender e 
realizar ligações, hoje fazem crianças, jovens e adultos dependentes. 
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 Tabela 6 - Categorias, Subcategorias e Evocações dos participantes 
sobre o acompanhamento dos responsáveis diante do uso da internet

CATEGORIA SUBCATEGORIA EVOCAÇÃO

ACOMPANHAMENTO DOS 
RESPONSÁVEIS DIANTE 
DO USO DA INTERNET

DISTRAÇÃO

Meus pais sempre me falam a hora que devo 
usar ou não a internet, para que assim não 
atrapalhe no meu momento de estudo. (Edu)

[...] pedem para que eu não tenha aces-
so a sites inapropriados. (Ruan)

[...] reclamam porque estão conversando 
comigo e eu não estou atenta ao que eles 
estão falando por estar entretida na internet, 
eles ficam com raiva, porém não digo nada, 
até porque tenho que aguentar calada. (Isaac)

Meus responsáveis acham que eu sou viciada, 
reclamam, dizendo que a internet            mexe 
com a cabeça dos adolescentes. (Juju)

Minha mãe reclama muito porque passo 
o dia inteiro, fico lesa lesa, pois quando 
estou na internet esqueço do mundo e ela 
já ameaçou muitas vezes tirar o celular 
de  mim por causa do vício. (Carla)

VÍCIO

A categoria da tabela 5 fundamenta-se no acompanhamento 
dos responsáveis diante do uso que seus filhos têm frente à internet. 
As subcategorias foram elaboradas de  acordo com as evocações dos 
adolescentes, dividindo-se em Distração e Vício.

Na subcategoria “Distração”, na fala de um dos participantes, o 
mesmo relata a sua falta de atenção para com os seus pais, estando 
“entretida” na internet e não se importando com o que os mesmos 
estão dialogando. Pode-se fazer um paralelo com a próxima subcate-
goria, onde o “Vício” acaba também prejudicando na interação e so-
cialização com a família, assim como com os amigos, pois ao estar 
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mexendo no celular, não se dá a devida atenção para o que está acon-
tecendo no presencial.

Campêlo (2018) disserta que os adolescentes costumam falar 
da internet com afetividade que expressa dualidade, visto que se di-
vertem e optam por passar horas navegando na web, porém também 
reconhecem as mazelas, como a falta de atenção e queda da pro-
dutividade, pois é comum o relato de procrastinar alguma atividade 
relevante para permanecer no mundo virtual. 

Portanto, compreende-se que desenvolver qualquer atividade, 
seja de socialização ou educativa, sem pausar o uso das redes, com-
promete a atenção dos envolvidos e, consequentemente, na qualidade 
desses momentos. 

Para Ferreira, Relva e Fernandes (2018), o vício ou dependência 
de internet possui ligação com fatores psicopatológicos, o que exi-
ge que o problema seja investigado e cuidado por profissionais da 
saúde. A ansiedade e a depressão são exemplos de patologias que 
podem desencandear a dependência em internet ou emergirem por 
consequência da mesma. Nesse mesmo sentido, foi observado que 
os jovens que usam a web em excesso denotam hostilidade e uma 
significativa sensibilidae para com as relações interpessoais. 

Faz-se necessária uma intervenção multidisciplinar para o cui-
dado dos jovens dependentes da internet, e também de intervenção 
para evitar que os números desses casos continuem crescentes. Para 
além disso, exigem-se intervenções mais assertivas por parte dos pais, 
familiares e amigos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O consumo da internet tem crescido cada vez mais, até mesmo 
entre os mais jovens. Com isso, os números que expressam o compor-
tamento de crianças e adolescentes tendem a denunciar os excessos 
e promover reflexões sobre as possíveis consequências. 

Portanto, a motivação desse estudo partiu da necessidade de 
compreender qual é a relação que se tem estabelecido entre os ado-
lescentes e o mundo virtual, assim como verificar quais são as reverbe-
rações da mesma no processo de socialização dos jovens. Para isso, 
pretendeu-se investigar as preferências, percepções e motivações dos 
sujeitos ao navegarem na rede. 

Assim, pode-se afirmar que os objetivos desse estudo foram 
alcançados. Os dados apresentam que a população da pesquisa, 
composta por adolescentes de 12 a 15 anos, em sua maioria do sexo 
feminino e cursando o 9º ano do ensino fundamental II, passa boa par-
te de seus dias na internet e sente o impacto disso nas relações com 
os amigos e familiares. 

Os jovens descrevem a internet como algo bastante importante, 
pois alegam que a web oferece praticidade em termos de pesquisas 
para seus estudos e facilita a comunicação por meio dos aplicativos 
como o WhatsApp. Em contraponto, também observam que há fortes 
influências negativas que, apesar de ocasionarem conflitos, não foram 
suficientes para provocar mudanças. 

A maioria dos participantes apontou que prefere o contato pre-
sencial com a família e amigos, porém, na prática, há uma prevales-
cência de socialização por meio da internet, mais especificamente pelo 
WhatsApp. O uso das redes costuma interromper os momentos de en-
contros presenciais, pois, costumeiramente, as pessoas pausam para 
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checar seus celulares e perdem o foco no que está acontecendo no 
mundo real. Isso torna as relações mais vulneráveis. 

Por fim, notou-se que o excesso de internet, para além dos pro-
blemas de socialização, pode ocasionar dificuldades nos processos 
educacionais e também danos para a saúde. Dessa forma, esse es-
tudo possui relevância para o âmbito social e acadêmico, podendo 
colaborar com interveções para a minimização desta problemática, e 
sendo uma ferramenta de conscientização.

REFERÊNCIAS 

BARROS, B. P. et al. O uso excessivo da internet por jovens e seus danos 
biopsicossociais: Revisão da literatura. Revista Saúde-UNG-Ser, Guarulhos, 
v. 13, n. 3/4, p. 62-69, 2019. Disponível em: http://revistas.ung.br/index.php/
saude/article/view/4180. Acesso em: 17 ago. 2021.

BECKER, D. O que é adolescência. Brasília: Brasiliense, 2017. 104 p.

BRASIL. Plenário do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Resolução n° 466 
de 2012. Brasília, DF: CNS, 12 dez, 2012.

CAMPÊLO, S. R. S. As emoções do adolescente na interação com a inter-
net. Revista Com Censo: Estudos Educacionais do Distrito Federal, Brasília, 
v. 5, n. 3, p. 30-36, ago. 2018. Disponível em: http://www.periodicos.se.df.gov.
br/index.php/comcenso/article/view/500. Acesso em: 19 ago. 2021.

CENSI, L. J. S. Celulares na escola: implicações para as práticas docen-
tes. LENDU, Santa Catarina, v. 1, n. 1, 2017. Disponível em: http://periodicos.
unesc.net/lendu/article/view/3202. Acesso em: 17 ago. 2021.

DESLANDES, S. F.; COUTINHO, T. O uso intensivo da internet por crianças 
e adolescentes no contexto da COVID-19 e os riscos para violências au-
toinflingidas. Ciênc Saúde Colet, Rio de Janeiro, v. 25, p. 2479-2486, 2020. 
Disponível em: https://www.scielosp.org/pdf/csc/2020.v25suppl1/2479-2486/
pt. Acesso em: 18 ago. 2021.

DUQUE, É.; MONTAG, C. Dependência de smartphone, interrupções diárias 
e produtividade auto-relatada. Relatórios de comportamentos de dependên-
cia, [S. l.], v. 6, p. 90-95, 2017. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S2352853217300159. Acesso em: 17 ago. 2021.

http://revistas.ung.br/index.php/saude/article/view/4180
http://revistas.ung.br/index.php/saude/article/view/4180
http://www.periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/article/view/500
http://www.periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/article/view/500
http://periodicos.unesc.net/lendu/article/view/3202
http://periodicos.unesc.net/lendu/article/view/3202
https://www.scielosp.org/pdf/csc/2020.v25suppl1/2479-2486/pt
https://www.scielosp.org/pdf/csc/2020.v25suppl1/2479-2486/pt
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352853217300159
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352853217300159


92S UMÁR I O

FERREIRA, C. et al. Epidemiologia do Uso de Internet numa Popula-
ção Adolescente e Sua Relação com Hábitos de Sono. Acta med port, 
Lisboa, v. 30, 10 p. 2017. Disponível em: https://web.b.ebscohost.
com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=-
crawler&jrnl=0870399X&AN=125088513&h=28pEGdJYA4eo-
6WilOFnje%2bAUD0x8kqReV0jg5wE%2bxL6eALSqIsTeQAz%2f-
TRjY3TZkGG2q84pLT279tdYo%2fYoVnA%3d%3d&crl=c&re-
sultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.
aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%-
3dcrawler%26jrnl%3d0870399X%26AN%3d125088513. Acesso em: 16 ago.

FERREIRA, L. A; RELVA, I.C; FERNANDES, O. M. Internet Addiction: The Rela-
tionship with Psychopathological Symptomatology. PsychTech & Health Jour-
nal, Lisboa, v. 1, n. 2, p. 24-37, jul. 2020. Disponível em: http://www.psychte-
ch-journal.com/index.php/psychTech/article/view/psychtech-v1n2a03-2018/7. 
Acesso em: 17 ago. 2021.

FINOTTI, M. B. et al. Correlação entre a dependência do smartphone na 
adolescência e alguns transtornos psiquiátricos. Braz J Surg Clin Res, 
Maringá, v. 25, n. 2, p. 128-134, dez. 2018/fev. 2019. Disponível em: http://
berbertsaude.com.br/wp-content/uploads/2020/08/nomofobia-2.pdf. Acesso 
em: 17 ago. 2021.

FRACALANZZA, F. P.; CAMPOS, R. D. Quem são meus vizinhos? Discu-
tindo a natureza e função dos pares na socialização de jovens consumi-
dores. In: EnANPAD 2017, São Paulo. [...] 01 a 04 de Outubro de 2017. 
Disponível em: http://www.anpad.org.br/abrir_pdf.php?e=MjM4ODk=. 
Acesso em: 18 ago. 2021.

FREITAS, M. et al. Qualidade da amizade na adolescência e ajustamento 
social no grupo de pares. Anál Psicol, Lisboa v. 36, n. 2, p. 219-234, 2018. 
Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/235398305.pdf. Acesso em: 
19 ago.2021.

GRAÇAS, R. C.; SILVA, L. P. M. Aspectos Negativos na Relação Criança-Ado-
lescente e Acesso à Internet. RUNA, Guajajaras, 2021. Disponível em: https://
repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/14052. Acesso em: 17 
ago. 2021.

HORVATH, J. et al. Correlatos estruturais e funcionais do vício em smart-
phones. Comportamentos de dependência, [S. l.], v. 105, p. 106334, 2020. 
Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0306460319313802. Acesso em: 17 ago. 2021.

https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=0870399X&AN=125088513&h=28pEGdJYA4eo6WilOFnje%2bAUD0x8kqReV0jg5wE%2bxL6eALSqIsTeQAz%2fTRjY3TZkGG2q84pLT279tdYo%2fYoVnA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d0870399X%26AN%3d125088513
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=0870399X&AN=125088513&h=28pEGdJYA4eo6WilOFnje%2bAUD0x8kqReV0jg5wE%2bxL6eALSqIsTeQAz%2fTRjY3TZkGG2q84pLT279tdYo%2fYoVnA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d0870399X%26AN%3d125088513
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=0870399X&AN=125088513&h=28pEGdJYA4eo6WilOFnje%2bAUD0x8kqReV0jg5wE%2bxL6eALSqIsTeQAz%2fTRjY3TZkGG2q84pLT279tdYo%2fYoVnA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d0870399X%26AN%3d125088513
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=0870399X&AN=125088513&h=28pEGdJYA4eo6WilOFnje%2bAUD0x8kqReV0jg5wE%2bxL6eALSqIsTeQAz%2fTRjY3TZkGG2q84pLT279tdYo%2fYoVnA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d0870399X%26AN%3d125088513
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=0870399X&AN=125088513&h=28pEGdJYA4eo6WilOFnje%2bAUD0x8kqReV0jg5wE%2bxL6eALSqIsTeQAz%2fTRjY3TZkGG2q84pLT279tdYo%2fYoVnA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d0870399X%26AN%3d125088513
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=0870399X&AN=125088513&h=28pEGdJYA4eo6WilOFnje%2bAUD0x8kqReV0jg5wE%2bxL6eALSqIsTeQAz%2fTRjY3TZkGG2q84pLT279tdYo%2fYoVnA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d0870399X%26AN%3d125088513
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=0870399X&AN=125088513&h=28pEGdJYA4eo6WilOFnje%2bAUD0x8kqReV0jg5wE%2bxL6eALSqIsTeQAz%2fTRjY3TZkGG2q84pLT279tdYo%2fYoVnA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d0870399X%26AN%3d125088513
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=0870399X&AN=125088513&h=28pEGdJYA4eo6WilOFnje%2bAUD0x8kqReV0jg5wE%2bxL6eALSqIsTeQAz%2fTRjY3TZkGG2q84pLT279tdYo%2fYoVnA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d0870399X%26AN%3d125088513
http://www.psychtech-journal.com/index.php/psychTech/article/view/psychtech-v1n2a03-2018/7
http://www.psychtech-journal.com/index.php/psychTech/article/view/psychtech-v1n2a03-2018/7
http://berbertsaude.com.br/wp-content/uploads/2020/08/nomofobia-2.pdf
http://berbertsaude.com.br/wp-content/uploads/2020/08/nomofobia-2.pdf
http://www.anpad.org.br/abrir_pdf.php?e=MjM4ODk=
https://core.ac.uk/download/pdf/235398305.pdf
https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/14052
https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/14052
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306460319313802
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306460319313802


93S UMÁR I O

HORWOOD, S; ANGLIM, J. Uso problemático de smartphones e bem-es-
tar subjetivo e psicológico. Comput Hum Behav , New York, v. 97, p. 44-50, 
2019. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0747563219300883. Acesso em: 17 ago. 2021.

LIRA, A. G. et al. Uso de redes sociais, influência da mídia e insatisfação 
com a imagem corporal de adolescentes brasileiras. J Bras Psiquiatr, Rio de 
Janeiro, v. 66, p. 164-171, 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/j/jbpsi-
q/a/6NrPypcRchnc35RH9GLSYwK/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 18 
ago. 2021.

MANNO, M. V. M.; ROSA, C. M. DEPENDÊNCIA DA INTERNET: SINAL DE 
SOLIDÃO E INADEQUAÇÃO SOCIAL?. Polêm!ca, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, 
p. 119-132, abr./jun. 2018. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/
index.php/polemica/article/viewFile/37793/26625. Acesso em: 17 ago. 2021.

MATOS, M. G. et al. Os adolescentes portugueses, a internet e as dependên-
cias tecnológicas. 2019. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente, 
Lisboa, v. 10, n. 1, p. 173-185, jan./dez. 2019. Disponível em: http://reposi-
torio.ulusiada.pt/bitstream/11067/4977/1/rpca_v10_n1_2019_18.pdf. Acesso 
em: 16 ago. 2021.

MARTINS, V. M. C.; OLIVEIRA, M. O. R.; CORSO, K. B. Sou o que eu Consu-
mo? Smartphones e o Self Estendido a Luz de Paradoxos Tecnológicos. RE-
Mark, São Paulo, v. 17, n. 3, p. 329-343, 2018. Disponível em: https://periodi-
cos.uninove.br/remark/article/view/12223. Acesso em: 17 ago. 2021. 

MORAIS, C. Complexidade e comunicação mediada por computador. 2000. 
411 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade do Minho, Braga, 2000. 
Disponível em: https://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/895. Acesso em: 
17 ago. 2021.

MORAN, J.M. Como utilizar a internet na educação. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, 1997.

OLIVEIRA, E S. G. Adolescência, internet e tempo: desafios para a Educa-
ção. Educar Rev, Curitiba, n. 64, p. 283-298, abr./jun. 2017. Disponível: https://
www.scielo.br/j/er/a/WkgCN3gwJqjwccLdf4wxKjj/?format=pdf&lang=pt. 
Acesso em: 17 ago. 2021.

RESENDE, G. et al. (Mis) disseminação de informações no WhatsApp: 
Coleta, análise e contra-medidas. In: THE WORLD WIDE WEB CON-
FERENCE. 2019. p. 818-828. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/
abs/10.1145/3308558.3313688. Acesso: 18 ago. 2021.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563219300883
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563219300883
https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/6NrPypcRchnc35RH9GLSYwK/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/6NrPypcRchnc35RH9GLSYwK/?lang=pt&format=pdf
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/viewFile/37793/26625
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/viewFile/37793/26625
http://repositorio.ulusiada.pt/bitstream/11067/4977/1/rpca_v10_n1_2019_18.pdf
http://repositorio.ulusiada.pt/bitstream/11067/4977/1/rpca_v10_n1_2019_18.pdf
https://periodicos.uninove.br/remark/article/view/12223
https://periodicos.uninove.br/remark/article/view/12223
https://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/895
https://www.scielo.br/j/er/a/WkgCN3gwJqjwccLdf4wxKjj/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/er/a/WkgCN3gwJqjwccLdf4wxKjj/?format=pdf&lang=pt
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3308558.3313688
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3308558.3313688


94S UMÁR I O

ROCHA, C. As ameaças à privacidade digital das crianças na pande-
mia. Nexo, 2021. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expres-
so/2021/04/03/As-amea%C3%A7as-%C3%A0-privacidade-digital-das-crian%-
C3%A7as-na-pandemia. Acesso em: 17 ago. 2021.

PEDRO, K. M.; CHACON, M. C. M. Pesquisas na internet: uma análise das 
competências digitais de estudantes precoces e/ou com comportamento 
dotado 1. Educar em Revista, Curitiba, n. 66, p. 227-240, out./dez, 2017. 
Disponível em: https://www.scielo.br/j/er/a/DrRgNLCHySVJ9XLBppScBRL/?-
format=pdf&lang=pt. Acesso em:15 ago. 2021.

PERNAMBUCO. Lei nº 15.507, de 21 de maio de 2015. Regulamenta a utili-
zação de aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos nas salas de aulas, 
bibliotecas e outros espaços de estudos das instituições de ensino públicas 
e particulares localizadas no Estado de Pernambuco, e dá outras providên-
cias. Recife: Secretaria de Educação, 2015

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de. Metodologia do trabalho científico: 
métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Ham-
burgo,  RS: Feevale, 2013.

SANTOS, F M. Análise de conteúdo: a visão de Laurence Bardin. Resenha 
de: [BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, p. 2011, 229. 
Revista Eletrônica de Educação. São Carlos, SP:UFS, Car, v.6, no. 1, p.383-
387, mai. 2012. Disponível em: http://www.reveduc.ufscar.br.

SATLER, L L.; CARRIJO, A. J. F. O que adolescentes pensam sobre o com-
partilhamento de si na internet?. Revista Mídia e Cotidiano, Rio de Janeiro, 
v. 15, n. 1, p. 111-130, 19 jan. 2021. Disponível em: https://periodicos.uff.br/
midiaecotidiano/article/view/43146. Acesso em: 17 ago. 2021.

SOUZA, K; CUNHA, M. X. C. Impactos do uso das redes sociais virtuais na 
saúde mental dos adolescentes: uma revisão sistemática da literatura. Re-
vista Educação, Psicologia e Interfaces, Campo Grande, MS, v. 3, n. 3, p. 
204-2017, 2019. Disponível em: https://educacaoepsicologia.emnuvens.com.
br/edupsi/article/view/156. Acesso em: 18 ago. 2021.

TABOGA, A; JUNIOR, R. Influência de redes sociais na saúde mental e 
autoimagem de adolescentes. Revista de Psicologia, Educação e Cultura, [S. 
l.], v. 25, n. 1, p. 20-30, 2021. Disponível em: https://comum.rcaap.pt/bits-
tream/10400.26/36684/1/PEC%20Maio%202021-20-30.pdf. Acesso em: 18 
ago. 2021.

TOKARNIA, Mariana. Acesso à internet aumenta entre crianças e adolescentes: 
o uso é desigual entre as regiões do país. Agência Brasil, Brasília, 2020. Dispo-

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/04/03/As-amea%C3%A7as-%C3%A0-privacidade-digital-das-crian%C3%A7as-na-pandemia
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/04/03/As-amea%C3%A7as-%C3%A0-privacidade-digital-das-crian%C3%A7as-na-pandemia
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/04/03/As-amea%C3%A7as-%C3%A0-privacidade-digital-das-crian%C3%A7as-na-pandemia
https://www.scielo.br/j/er/a/DrRgNLCHySVJ9XLBppScBRL/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/er/a/DrRgNLCHySVJ9XLBppScBRL/?format=pdf&lang=pt
https://periodicos.uff.br/midiaecotidiano/article/view/43146
https://periodicos.uff.br/midiaecotidiano/article/view/43146
https://educacaoepsicologia.emnuvens.com.br/edupsi/article/view/156
https://educacaoepsicologia.emnuvens.com.br/edupsi/article/view/156
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/36684/1/PEC%20Maio%202021-20-30.pdf
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/36684/1/PEC%20Maio%202021-20-30.pdf


95S UMÁR I O

nível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/acesso-inter-
net-aumenta-entre-criancas-e-adolescentes. Acesso em: 17 ago. 2021.

TUMELEIRO, L F. et al. Dependência de internet: um estudo com jovens do 
último ano do ensino médio. Gerais, Rev Interinst Psicol,  Belo Horizonte,  v. 
11, n. 2, p. 279-293, 2018. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1983-82202018000200007&lng=pt&nrm=iso. 
Acesso em:  19 ago. 2021

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/acesso-internet-aumenta-entre-criancas-e-adolescentes
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/acesso-internet-aumenta-entre-criancas-e-adolescentes


Capítulo 4

Correlação entre os níveis 
de compras compulsivas e 

autoestima de adultos jovens

Assíria Monalisa Almeida do Nascimento

Maria Aparecida Ferreira Menezes Suassuna

Hermesson Daniel Medeiros da Silva

Thairys Cristina Sobreira Moreno

Maria José Nunes Gadelha

Correlação entre 
os níveis de compras 

compulsivas 
e autoestima 

de adultos jovens

4
Assíria Monalisa Almeida do Nascimento

Maria Aparecida Ferreira 
Menezes Suassuna

Hermesson Daniel Medeiros da Silva
Thairys Cristina Sobreira Moreno

Maria José Nunes Gadelha

DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.091.96-108



97S UMÁR I O

INTRODUÇÃO

O surgimento do modelo de produção capitalista trouxe mudan-
ças para a sociedade no seu meio político, social e cultural, sendo 
comparado aos grandes marcos da história da humanidade (BRES-
SER-PEREIRA, 2011). Neste contexto, surge o conceito de sociedade 
de consumo, onde o modelo de produção capitalista desenvolve uma 
relação interpessoal com a sociedade, tornando-a dependente. Esta 
sociedade distribui conceitos e significados de acordo com potencial 
de consumo de seus cidadãos, ou seja, ela classifica pessoas pelo 
poder de compra. Na sociedade de consumo, o ter significa o ser. 

Para Barbosa e Campbell (2006), o consumo é um processo 
que se configura de várias maneiras para a oferta e acesso aos bens 
e serviços que disponibiliza. Também se trata de um definidor da atual 
sociedade, atribuindo sentidos e identidades. Nessa sociedade, con-
sidera-se normal o ciclo no qual se constrói uma necessidade intermi-
nável, onde se produzem mais e mais desejos, que vão alimentando 
o ciclo que é fundamental, para que se mantenha a organização e o 
desenvolvimento social e econômico nessas sociedades. 

Seguindo essa linha de pensamento, Bauman (2013) afirma que 
na sociedade de consumo o consumidor tornou-se dependente. Dife-
rentemente de outras sociedades, a problemática atual gira em torno 
do paradigma de “se é necessário consumir para viver ou se o homem 
vive para poder consumir” (BAUMAN, 2013, p.1). Reforça ainda que 
esta sociedade propõe como padrão a ser seguido um modo de vi-
ver onde o consumo é o ponto central, renunciando e discriminando 
qualquer forma alternativa. Deste modo, pode-se compreender que 
a sociedade de consumo impõe uma cultura do comprar, onde estar 
consumindo, ou não, caracteriza e significa as pessoas, e onde o com-
prar determina a participação dentro da sociedade.
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A incitação constante ao consumo faz surgir necessidades, mui-
tas vezes indiscriminadas, de comprar, podendo gerar compras com-
pulsivas, objeto de estudo desta pesquisa.  De acordo com O’Guinn 
e Faber (2004), este comportamento se apresenta de forma crônica 
e repetitiva e em resposta a situações ou a sentimentos negativos, 
além disso o indivíduo sofre com prejuízos significativos, principal-
mente por ser um comportamento difícil de ser eliminado. O indivíduo 
com o Transtorno de Compras Compulsivas (TCC) tem características 
relacionadas ao gasto excessivo de dinheiro e, portanto, o superen-
dividamento que, em uma perspectiva social, “é fonte de isolamento 
e de marginalização, contribuindo para o seu aniquilamento social” 
(BRASIL, 2010; AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

Ainda nos dias atuais não existe um consenso sobre a etiolo-
gia do transtorno, mas é provável que tenha bases neurobiológicas e 
culturais (MAGALHÃES; LOPES; MORETTI, 2017). O diagnóstico do 
comportamento de comprar compulsivamente deriva de uma necessi-
dade indiscriminada, descontrolada e recorrente de comprar, apenas 
com o objetivo de abrandar sentimentos negativos, como o estresse e 
a ansiedade (MIZOBATA; LEMOS; SARDINHA, 2020). Trata-se de um 
transtorno ainda não definido pelo DSM – V (Manual Diagnóstico e 
Estatístico dos Transtornos Mentais), onde o indivíduo compra exacer-
badamente, constantemente, ultrapassando seus limites financeiros, 
desta forma, contraindo dívidas que trazem consequências tanto para 
a pessoa quanto para o seu contexto familiar (TORRES; SHAVITT; MI-
GUEL, 2013). 

Dentre os sintomas apresentados nesse transtorno, as pessoas 
com TCC relatam um aumento da ansiedade que só é aliviada a par-
tir do instante em que efetuam uma compra. O ato de comprar para 
estes indivíduos proporciona uma sensação de prazer intensa, alguns 
chegaram a compará-la com uma experiência sexual. Entretanto, logo 
após este sentimento gerado pela aquisição, surge a decepção e de-
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sapontamento para consigo mesmo, influenciando diretamente na sua 
autoestima (EDLER, 2017). Segundo Rosenberg (2015), a autoestima 
é uma atitude valorativa do indivíduo direcionada a si mesmo, trata-se 
de uma concepção que depende da própria pessoa, sendo ela quem 
irá atuar de forma positiva ou negativa para com seu self, ou seja, ela 
é uma avaliação que a pessoa faz direcionada a seus sentimentos e 
característica individuais.

Poucos estudos foram encontrados relacionando o comporta-
mento de compras compulsivas e autoestima. Neste sentido, este es-
tudo deriva de uma pesquisa descritiva e quantitativa com o objetivo 
de relacionar os níveis de compras compulsivas e a autoestima em 
adultos jovens.

METODOLOGIA

Quanto à natureza do objeto de estudo, esta pesquisa caracte-
riza-se como sendo de cunho básico, descritivo e com abordagem de 
análise de dados quantitativa. Desta forma, teve como propósito pro-
duzir conhecimentos inovadores, contribuindo para o desenvolvimento 
da ciência, porém sem predizer uma aplicação prática (PRODANOV; 
FREITAS, 2013). 

A população selecionada para o estudo foi de jovens adultos 
universitários, com idade entre 19 e 30 anos de ambos os sexos. O 
total de participantes foi de 100 pessoas, sendo 50 do sexo feminino e 
50 do sexo masculino. O tipo de amostragem se deu por conveniência. 

Para a coleta dos dados foram utilizados: 1) Um Questioná-
rio composto por questões sociodemográficas (como idade, sexo, 
cor/etnia, religião, estado civil, número de filhos, ocupação, situação 
econômica, condições socioeconômicas e diagnóstico psiquiátrico); 
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2) A versão brasileira da Compulsive Buying Scale (CBS), que possui 
sete itens, onde grande parte dos componentes foi analisado a partir 
de uma escala de cinco pontos tipo Likert. (LEITE et al., 2012); 3) 
e a Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) (DINI; QUARESMA; 
FERREIRA, 2004). Trata-se de uma escala composta por 10 itens com 
sentenças curtas, destinada à avaliação da autoestima por meio de 
uma única dimensão. 

Foi realizada uma análise estatística descritiva e inferencial, onde 
foram calculados os escores gerais de cada participante na CBS e 
EAR, e tabulados no programa estatístico SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences) versão 22.0. Foram realizados testes de normalidade 
e homogeneidade, como a amostra não apresentou normalidade, foi 
realizado o teste não paramétrico de Spearman, para verificar possíveis 
correlações entre as variáveis estudadas, e o teste Mann-Whitney para 
as comparações entre os sexos (DANCEY; REIDY, 2018). 

Por se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos, a pesqui-
sa foi norteada a partir de normas e diretrizes que obedecem à Reso-
lução 466/12, publicada em 13 de junho de 2013 na edição Nº 112 do 
Diário Oficial da União (DOU), a qual incorpora os referenciais básicos 
da bioética, bem como os princípios éticos da autonomia, não male-
ficência, beneficência e justiça (BRASIL, 2013).  Foi garantido todo o 
esclarecimento necessário, bem como, absoluto sigilo das informa-
ções obtidas durante todas as etapas. O responsável assinou o Termo 
de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), constando as principais 
informações referentes à pesquisa. 

 



101S UMÁ R I O

RESULTADOS 

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos dados categóricos da 
amostra. A idade média dos participantes foi de 22,45, com desvio-
-padrão de 2,66, e o número de filhos teve valor médio de 0,03, com 
desvio-padrão de 0,171. 

Tabela 1 - Caracterização da amostra

Variáveis F

Cor/Etnia
Branco 41

Pardo 52

Negro 6

Amarelo 1

Religião

Católico 64

Evangélico 14

Sem religião 14

Espirita 7

Protestante 1

Estado Civil Solteiro 93

Casado 5

União Estável 2

Ocupação Estudante 84

Outras 16

Situação Econômica Muito Boa 3

Boa 42

Média 48

Ruim 6

Muito Ruim 1



102S UMÁR I O

Condições Econômicas Até 1 salário mínimo 13

1 a 2 salários mínimos 43

2 a 3 salários mínimos 22

3 a 4 salários mínimos 18

5 a 10 salários mínimos 4

Diagnóstico Psiquiátrico Sim 4

Não 96

Fonte: Dados da pesquisa

A Tabela 2 demonstra que não foi encontrado normalidade para 
as variáveis de autoestima e compulsão por compras nas participantes 
do sexo feminino (p < 0,05). Dessa forma, optou-se por utilizar testes 
não-paramétricos paras as comparações e correlações realizadas. 

Tabela 2 - Média e desvio-padrão dos resultados da CBS e EAR. 

Variáveis Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo P (K-S)

CBS 1,0250 1,40763 - 2,61 3,71 0,26

Autoestima 9,1577 4,39328 1,77 22 0,26

Autoestima – homens 8,7400 4,08487 2 17 0,160

Autoestima Mulheres 9,5754 4,68545 1,77 22 0,008*

CBS homens 1,0524 1,26055 -2,61 - 3,71 0,087

CBS mulheres ,9976 1,55330 -2,18 - 3,38 0,001*

*p < 0,05 no teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov (n > 
30) = dados não normais. Fonte: Dados da pesquisa

Tendo em vista que a maior parte das variáveis não apresentou 
distribuição normal, foi utilizado o teste Mann-Whitney, que constatou a 
indiferenciação entre o sexo masculino e feminino no que diz respeito 
aos escores de autoestima e compulsão por compras, como se pode 
visualizar na Tabela 3.
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Tabela 3. Resultado das diferenças entre os sexos. 

             Sexo N U Mann-Whitney Z P

CBS Feminino 50 1206,500 -0,300 0,764

Masculino 50

EAR Feminino 50 1130,000 -0,830 0,407

Masculino 50

Fonte: Dados da pesquisa

 Dando continuidade, foi feito o teste coeficiente de correlação 
de Spearman, onde os valores obtidos, a partir da análise geral das es-
calas, apresentaram um valor p < 0,05, representando uma correlação 
significante entre as variáveis de autoestima e compulsão por com-
pras, porém de fraca magnitude (-0,343). Esse resultado, entretanto, 
pode ter sido encontrado devido ao número reduzido de participantes. 
Por fim, ao se realizar a correlação por sexo, o valor obtido para as mu-
lheres indicou uma correlação aproximadamente moderada (-0,428), 
já no sexo masculino não foi encontrado correlação suficientemente 
significante (-0,225), o que reitera o que foi mencionado anteriormente 
acerca da quantidade da amostra. 

DISCUSSÃO

Os resultados apresentados nesta pesquisa demonstram que a 
correlação entre o transtorno de compras compulsivas e autoestima, 
de uma maneira geral, apresentou-se incipiente (p < 0,05), com fraca 
magnitude (-0,343). Não houve diferença entre homens e mulheres no 
que se refere aos escores de autoestima e TCC nos grupos avaliados. 
Deste modo, pode-se inferir a necessidade de ampliação da amostra 
para obter dados mais representativos que possam esclarecer os re-
sultados encontrados.
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Dessa forma, esses achados não eram esperados, no entanto 
estão de acordo com os resultados de Chiusoli et al. (2020). Esses 
autores, ao realizarem uma pesquisa sobre a prevalência do compor-
tamento de compras compulsivas entre universitários, encontraram 
resultados bastante similares entre homens e mulheres. Uma justifi-
cativa seria de que as mulheres estejam mais dispostas a aceitar e 
procurar tratamento. 

Por outro lado, a maioria das pesquisas que buscou identificar 
diferenças de sexo entre compradores compulsivos encontrou diferen-
ças significantes entre homens e mulheres. Por exemplo, em uma pes-
quisa realizada por Guerra e Peñaloza (2009), sobre o comportamento 
de compras compulsivas em estudantes universitários de instituições 
públicas e privadas do Ceará, encontrou diferenças entre os gêneros, 
onde dos que apresentam TCC, 59,6% são mulheres, contra 40,4% de 
homens. No âmbito nacional, Olivato e Souza (2007) afirmam, a partir 
de dados advindos dos serviços de proteção ao crédito, que o trans-
torno de compras compulsivas acomete uma parcela populacional de 
3%. A proporção entre os sexos é 4:1, sendo as mulheres as mais 
prejudicadas por esse transtorno. 

Apesar desses achados, quando a correlação foi realizada 
para cada grupo isoladamente, os resultados se apresentaram diver-
gentes. No sexo masculino, não foi encontrado correlação suficiente-
mente significante (-0,225), sendo a variabilidade do grupo masculino 
um possível fator de interferência nesse resultado. Já a correlação no 
grupo feminino indicou uma correlação negativa, aproximadamente 
moderada (-0,428), entre a compra compulsiva e a autoestima. Esse 
resultado corrobora com Uzarska, Czerwinski e Atroszko (2021), es-
tes autores apontam que, para as mulheres, a compra tem um valor 
psicologicamente e emocionalmente mais abrangente do que para 
os homens, sendo utilizada como estratégia de compensação para 
lidar com emoções indesejadas e baixa autoestima. Corroborando 
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com essa ideia, Medeiros et al. (2015) afirmam que compradores 
compulsivos usam a atividade de compras como um meio de aliviar 
o estresse e baixa autoestima. 

Com base nos estudos apresentados, pode-se compreender a 
influência que as concepções de feminino e masculino adquirem no 
contexto do TCC. Em contraposição aos homens, as mulheres apre-
sentam uma maior empatia com relação às compras. Para elas, o 
processo é visto como algo agradável, são minuciosas na escolha, 
procuram conhecer o produto e indagar sobre eles. O valor em si, não 
é o principal influenciador decisório, elas também são mais tolerantes 
e dispendem maior tempo para achar aquilo que procuram. Por essas 
razões, o sexo feminino se tornou indispensável na economia global, 
sendo responsável por “80% das decisões de compra” (DEL-VECHIO; 
ANDRADE; BRONEMAN, 2007).

 Rocha (2001), a partir da análise de anúncios publicitários, afir-
ma que a identidade feminina é definida a partir de um contraste com a 
masculina. Segue com a crítica de que o corpo é colocado como fator 
principal na singularidade feminina, onde ele será desconstruído, ex-
posto e explorado. Essa associação advém de uma construção social 
enraizada, como cita Lipovetsky (2004, p.34), “é do próprio interior da 
cultura individualístico-democrática que se reconstituem as trajetórias 
diferenciais dos homens e das mulheres”.

CONCLUSÃO

Os estudos acerca das características do transtorno de com-
pras compulsivas no Brasil ainda são recentes, e talvez por essa razão 
o sofrimento causado por essa patologia não seja tão disseminado. 
Definido como uma vontade incontrolável de comprar, advinda da ne-
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cessidade de amenizar sentimentos negativos, esse transtorno traz 
consequências para o indivíduo em nível pessoal, profissional e social. 
O aumento da ansiedade é um elemento característico, onde, para 
evitá-la, a pessoa faz a compra, entretanto, logo após uma intensa 
descarga de prazer, surge o sentimento de culpa e depressão. 

Os resultados da pesquisa não indicaram distinção entre o sexo 
masculino e feminino no que diz respeito aos escores de autoestima e 
compulsão por compras. Em busca de uma maior compreensão acer-
ca dos resultados obtidos, encontrou-se fundamentação em pesqui-
sas precedentes que apontaram, predominantemente, o sexo feminino 
como principal alvo deste comportamento. Neste sentido, este estudo 
demonstrou a importância dos valores socioculturais no desenvolvi-
mento do TCC, apontando as questões de gênero como fatores in-
fluenciadores, e destacando a relevância de se trabalhar a autoestima 
como uma estratégia para reduzir esse fenômeno. 

Dessa forma, o tema dessa pesquisa ainda precisa ser melhor 
explorado, visto que o conjunto de estudos analisados ainda é insufi-
ciente para esgotar a compreensão da relação entre as variáveis estu-
dadas, e, portanto, faz-se importante a continuidade de investigações 
nessa direção.
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INTRODUÇÃO

A escola configura-se como uma das mais importantes institui-
ções sociais responsáveis pela formação e socialização das crianças 
e jovens, assim como desempenha uma importante fonte de apoio so-
cial e afetivo (DESSEN; POLONIA, 2007; FONSÊCA, 2008; GOUVEIA, 
2009; SISTO et al., 2009). De acordo com Fonsêca (2008), por parte da 
escola, a promoção no que diz respeito ao desenvolvimento de com-
petências e do conhecimento do sujeito assegura a este a aquisição 
de um bom desempenho com funcionalidade social e êxito. 

Nesta perspectiva, é importante que a escola promova situações 
que favoreçam o aprendizado, que despertem vontade em aprender, 
assim como deem sentido ao que está sendo aprendido, evidenciando 
a importância desse aprendizado no futuro do aluno. Outro importante 
dever da escola é o empoderamento do estudante, promovendo no 
alunado confiança em si mesmo, oferecendo-lhe um evidente senti-
mento de valor, de competência, de coragem, de certeza de que pode 
conseguir conquistar as coisas a que se propõe (ROVIRA, 2004).

Dessa forma, a escola, enquanto instituição formadora, propor-
ciona às crianças e adolescentes a constituição de conjuntos de atitu-
des acerca do meio, assim, o contexto escolar, a relação professor-alu-
no e o processo de ensino-aprendizagem auxiliam suas percepções e 
atitudes cotidianas, bem como seu modo de encarar o mundo e lidar 
com sucessos e fracassos (FONSÊCA, 2008).

As Habilidades Sociais (HS) ou comportamento socialmente há-
bil, de acordo com a definição de Caballo (1996), caracteriza-se como 
um conjunto de comportamentos de um sujeito numa situação inter-
pessoal, através dos quais são expostos seus sentimentos, atitudes, 
valores, desejos, opiniões ou direitos de modo apropriado, o que re-
sulta na resolução de problemas imediatos, diminuindo, assim, a pro-
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babilidade de problemas no futuro. Tais comportamentos podem ser: 
iniciar, manter e finalizar conversas, pedir ajuda, fazer e responder a 
perguntas, fazer e recusar pedidos, defender-se, expressar sentimen-
tos, agrados e desagrados, pedir mudança no comportamento do ou-
tro, lidar com críticas e elogios, admitir erro e pedir desculpas e escutar 
empaticamente (CABALLO, 2003; FALCONE, 2002).

No que diz respeito à teoria funcionalista dos valores, Gouveia 
(2013, p. 115) levanta o seguinte questionamento: “para que servem 
os valores?” Desse modo, o autor evidencia que “os valores servem 
para explicar as atitudes, as crenças e os comportamentos das pes-
soas em contextos concretos da vida cotidiana, refletindo tanto a sua 
orientação como suas necessidades”. Nessa perspectiva, levanta-se 
aqui a seguinte questão: Os valores servem para justificar o comporta-
mento socialmente habilidoso? Existe relação entre valores, atitudes e 
habilidades sociais (HS)? 

 O desejo em investigar o referido tema surge da experiência 
enquanto participante e monitor no projeto de pesquisa e extensão 
intitulado “Treinamento de Habilidades Sociais com estudantes de Psi-
cologia”. O THS na Faculdade Santa Maria (FSM) buscou desenvolver 
as HS comunicativas, de civilidade e assertivas, compreendendo que 
tais habilidades são fundamentais na prática, bem como no desen-
volvimento e fortalecimento das relações sociais. Considerando que 
pessoas socialmente hábeis têm relações mais satisfatórias e dura-
doras, promovendo a saúde e o seu bem-estar, o presente trabalho 
busca avaliar os efeitos da intervenção do Treinamento de Habilidades 
Sociais (THS) em estudantes do Ensino Médio. 

Por fim, compreendendo que o ambiente escolar tem se carac-
terizado em um espaço de importantes discussões acerca de atitu-
des e valores, e levando em consideração esse ambiente enquanto 
propiciador ao desenvolvimento desses constructos, pretende-se, a 
partir dessa pesquisa, investigar, junto a um grupo de alunos do ensino 
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médio de uma escola pública, as atitudes e valores frente à escola e 
o repertório de Habilidades Sociais (HS) antes e depois de uma inter-
venção caracterizada por Treinamento de Habilidades Sociais (THS). 
Destarte, busca-se compreender como os valores e atitudes podem 
influenciar as habilidades sociais.

METODOLOGIA

TIPO DE ESTUDO

Quanto à natureza do objeto

O presente estudo refere-se a uma pesquisa aplicada, tendo, 
enquanto objetivo, gerar conhecimentos para aplicação prática, dire-
cionados à resolução de problemas específicos, visto que tem o pro-
pósito de realizar uma intervenção com o objetivo de melhorar as habi-
lidades sociais de estudantes secundaristas da rede pública de ensino 
(PRODANOV; FREITAS, 2013).

Quanto aos objetivos

O estudo pode ser classificado a partir do objetivo da pesquisa, 
o qual deve ser escolhido sob algum critério, assim, existem três tipos 
de pesquisa: explicativa, descritiva e exploratória (GIL, 2002). Desse 
modo, a pesquisa em questão é de natureza exploratória, uma vez que 
tem o objetivo de proporcionar mais informações sobre os valores, as 
atitudes e as HS de estudantes de escola pública, possibilitando sua 
definição e seu delineamento, e descritiva, pois, visa a descrever as ca-
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racterísticas da população ou fenômeno com relações entre variáveis 
(PRODANOV; FREITAS, 2013).

Quanto aos procedimentos

O procedimento de intervenção é sem grau de controle, desse 
modo, classifica-se como uma pesquisa de delineamento quase-ex-
perimental. De acordo com Cozby (2009), os estudos de delineamento 
quase-experimental buscam atingir um grau de controle próximo ao 
delineamento experimental para inferir que determinado tratamento 
teve o efeito pretendido.

Por ter, enquanto objetivo principal, a análise dos valores huma-
nos e atitudes frente à escola antes e depois do treinamento de habili-
dades sociais em estudantes do ensino médio de uma escola pública, 
foram aplicados quatro instrumentos antes da intervenção do THS e, 
posteriormente, reaplicados para comparar seus escores.

Para tais procedimentos, inicialmente, foi necessário entrar em 
contato com a escola, buscando obter a licença para a coleta os da-
dos. Na escola em questão, as diretoras foram devidamente informa-
das sobre o intuito do estudo, e, posteriormente, a sua anuência, foram 
ajustados os horários e dias para a aplicação dos questionários, bem 
como do treinamento de habilidade sociais.

A aplicação dos instrumentos ocorreu sob supervisão da pro-
fessora orientadora do referido trabalho. As participantes responderam 
aos instrumentos individualmente, porém em ambiente coletivo de sala 
de aula, antes disso, lhes foi informado que se tratava de uma pesquisa 
sobre valores humanos, habilidades sociais e atitudes frente à escola, 
não havendo respostas certas ou erradas. A todas, foi evidenciado 
o caráter voluntário da sua participação, bem como confidencialida-
de dos resultados obtidos, seguindo o que dispõe os procedimentos 
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éticos em vigor, disposto, nas Resoluções 196/96 e 251/97. Foi ne-
cessário, em média, 30 minutos para concluir o preenchimento dos 
questionários no primeiro e no último dia.   

O THS foi aplicado em sete encontros, sendo um encontro por 
semana, com média de noventa minutos cada. A proposta seguida foi 
a de abordar duas temáticas nos primeiros quatro encontros, e uma 
nos três últimos encontros, onde o primeiro serviu para aplicação dos 
inventários e esclarecimento do processo que foi seguido no projeto. 
Dentro do treinamento, foram utilizadas técnicas de dinâmica de grupo 
e técnicas da TCC, tais como: reforço, modelagem, psicoeducação, 
tarefa de casa, role-playng, feedback e compartilhamento de vivências. 
No último encontro, assim como o primeiro, foram reaplicados os ins-
trumentos e feito o fechamento de todo processo. 

A estruturação dos encontros ocorreu em três etapas: Abertura, 
desenvolvimento e fechamento. Na abertura (momento inicial), onde 
ocorria a verificação de como cada integrante estava chegando, em 
seguida fazia-se utilização de técnicas de aquecimento, projetivas e 
integração, assim eram explorados relatos da execução das atividades 
de casa, no qual os participantes expressavam facilidades e dificulda-
des durante os exercícios; No desenvolvimento, ocorria a apresenta-
ção do tema, intervenções e práticas relacionadas ao tema, visando ao 
treino e modelagem, compartilhamento de vivências, seguido de refor-
ços; Por último, no fechamento, eram dadas instruções para as tarefas 
de casa, bem como colhido o feedback. No quadro 6 serão descritas 
as atividades realizadas em cada encontro, o qual demonstra o tema 
abordado no encontro, e o procedimento metodológico. 

Quanto à abordagem do problema

A pesquisa em questão será de natureza quantitativa por apre-
sentar informações de forma classificada. Segundo Prodanov e Freitas 
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(2013), essa abordagem busca a relação causa-efeito entre os fenô-
menos, apresentando, assim, uma maior facilidade para descrever a 
complexidade de determinada hipótese ou de um problema, analisan-
do a interação de certas variáveis e favorecendo a compreensão e 
classificação de processos dinâmicos experimentados por determina-
dos grupos sociais. 

LOCAL DO ESTUDO 

A pesquisa foi aplicada na Escola Estadual Mestre Júlio Sar-
mento (Polivalente II), situada na Rua Deputado José Paiva Gadelha, 
Bairro Gato Preto, Sousa-PB. A escola possui em média cerca de 1.300 
estudantes matriculados. 

POPULAÇÃO E AMOSTRA

Para viabilizar a seleção dos participantes, foi firmada parceria 
com a Escola Estadual Mestre Júlio Sarmento (Polivalente II). A amos-
tra foi composta por estudantes do ensino médio da referida escola, 
e a seleção destes aconteceu através da divulgação nas salas, onde 
houve inscrição, entrevista e aplicação do IHS com os interessados; 
desse modo, foram selecionados 12 participantes, que apresentaram 
escore baixo no IHS. Foram selecionados estudantes do 2° ano do 
ensino médio do turno matutino, visto que o THS ocorrerá no horário 
vespertino. Foram excluídos os alunos do 3º ano, visto que já estarão 
em processo de finalização do ensino médio, e a saída da escola 
já estará próxima, dessa forma, podem não apresentar comprome-
timento com as atividades desenvolvidas. Os alunos do 1º ano tam-
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bém foram excluídos, pois ainda estão em processo de adaptação 
em relação à escola. 

INSTRUMENTOS 

Nessa pesquisa, foram aplicados quatro inventários antes e de-
pois do THS, que são:  Inventário de Habilidades Sociais (IHS); Escala 
de Assertividade versão brasileira – Rathus; Escala de Atitudes Frente 
ao Contexto Escolar (EACE); Questionário de Valores Básicos (QVB). 
Para coleta de dados sociodemográficos, foi aplicada uma ficha. To-
dos os instrumentos utilizados foram aplicados sob supervisão da pro-
fessora orientadora do referido projeto.

O Inventário de Habilidades Sociais - IHS (DEL PRETTE; DEL 
PRETTE, 2001) foi validado no Brasil para aferir o repertório de habi-
lidades sociais usualmente requerido em uma amostra de situações 
cotidianas, permitindo, assim, identificar déficits e recursos existentes. 
É um instrumento que tem como finalidade a caracterização do desem-
penho social de brasileiros, englobando vários contextos e tipos de 
interlocutores, em variadas demandas interpessoais: trabalho, escola, 
família ou cotidiano. O IHS possui 38 itens de autorrelato e apresenta 
uma estrutura de cinco fatores: Fator 1 - enfrentamento com risco, re-
ferente às situações de afirmação, defesa de direitos e de autoestima; 
Fator 2 - autoafirmação na expressão de afeto positivo, que diz respeito 
à expressão de afeto positivo e de afirmação da autoestima; Fator 3 - 
conversação e desenvoltura social, referente a situações de “traquejo 
social” na conversação; Fator 4 - autoexposição a desconhecidos ou a 
situações novas, o qual refere-se à abordagem às pessoas desconhe-
cidas; e, por último, o Fator 5 - autocontrole da agressividade às situa-
ções aversivas, que reúne itens designados a estimulações aversivas 
do interlocutor, como controle da raiva e agressividade.
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A escala Rathus é uma escala que mede comportamentos as-
sertivos através de 30 questões, envolvendo situações do cotidiano. 
Para responder as perguntas, o indivíduo utiliza alguns códigos, que 
são: 1 (extremamente parecido comigo), 2 (muito parecido comigo), 3 
(pouco parecido comigo), 4 (não se parece comigo), 5 (não se pare-
ce quase nada comigo) e 6 (não se parece nada comigo) (PASQUA-
LI; GOUVEIA, 1990). Os 30 itens que caracterizam a RAS evidenciam 
comportamentos que aparecem em circunstâncias cotidianas, onde 
19 itens (1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 30) 
são contados no sentido contrário (elucidam o fator “não assertivida-
de”) e 11 itens (3, 6, 8, 10, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 29) que (se referem 
ao fator “assertividade”). O resultado da Escala de Assertividade de 
Rathus (RAS) configura-se na soma de todos os itens de cada fator.  

A EACE, originalmente construída por Cheng e Chan (2003), 
composta de vinte e dois itens (por exemplo, Sinto que sou parte da es-
cola; A vida escolar é chata e desinteressante), respondidos em escala 
tipo Likert, de cinco pontos, com extremos de 1 = Discordo totalmente 
a 5 = Concordo totalmente.

O QVB corresponde a uma medida objetiva dos valores huma-
nos proposta por Gouveia (1998, 2003). Utilizou-se aqui a versão com-
posta por 18 itens (valores) específicos, os quais serão respondidos em 
escala de 7 pontos, com os seguintes extremos: 1 = Nada importante 
e 7 = Muito importante. Gouveia (2012) evidenciou índices de ajuste 
aceitáveis do modelo hexafatorial: GFI = 0,94, AGFI= 0,92, CFI = 0,84 
e RMSEA = 0,064 (IC90% = 0,063-0,064), assim estatisticamente, este 
é superior aos modelos alternativos para a teoria (unifatorial, bifatorial, 
trifatorial e pentafatorial). No que se refere à consistência interna do 
instrumento (alfa de Cronbach) e homogeneidade (correlação média 
inter-itens), o autor ressaltou, respectivamente, os seguintes valores 
para cada uma das subfunções: experimentação (0,47 e 023), realiza-
ção (0,48 e 0,23), existência (0,54 e 0,28), suprapessoal (0,50 e 0,25), 
interativa (0,50 e 0,24) e normativa (0,58 e 0,32).
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PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculda-
de Santa Maria (CEP-FSM), a pesquisa foi aplicada na Escola Estadual 
Mestre Júlio Sarmento (Polivalente II), da cidade de Sousa-PB. Foi feita 
uma divulgação na escola, explicando os objetivos, procedimentos e 
benefícios do THS nas salas do ensino médio, com o intuito de buscar 
uma procura espontânea ao THS. Após as inscrições, foi realizada uma 
entrevista e aplicado o IHS, que objetivou a formação de um grupo de 
12 pessoas homogêneo, mediante as HS. Em seguida, foi solicitada 
a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
apresentado no Apêndice B, posteriormente, foi aplicado o THS. 

A intervenção do THS baseou-se no protocolo adaptado de 
Almeida (2016). Desse modo, foram desenvolvidos sete encontros 
semanais contra turno de 90 minutos cada. O primeiro encontro foi 
utilizado para aplicação dos instrumentos, bem como explicação da 
dinâmica dos encontros. No último encontro, assim como no primeiro, 
foram aplicados os instrumentos e colhido o feedback para melhor evi-
dência dos resultados. Nos demais encontros, foram abordados dois 
temas, divididos em: 

1. Contrato relacional e Psicoeducação do conceito das HS;

2. Direitos Humanos Básicos;

3. Estabelecimento das Relações Sociais; 

4. Teoria dos comportamentos Sociais (Passividade, Agressivida-
de e Assertividade); 

5. Prática dos comportamentos Sociais (Passividade, Agressivida-
de e Assertividade);
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6. Fazer e receber pedidos; 

7. Fazer e receber críticas e elogios;

8. Falar em público; 

9. Manejo da raiva e expressão de incômodo, desagrado e des-
gosto; 

10. Avaliação e feedback do processo. 

Foram utilizadas técnicas da Terapia Cognitivo-Comportamen-
tal (TCC) durante os encontros, tais como: psicoeducação, role-plays, 
ensaio comportamental, modelagem e resolução de problemas, sob 
supervisão da professora orientadora do referido trabalho. As informa-
ções trazidas por meio de autorrelato dos participantes funcionaram 
como feedback para o grupo e para avaliação dos efeitos do programa 
para os participantes (CARVALHO et al., 2015).

ANÁLISE DOS DADOS 

Para a compreensão dos resultados, os dados foram analisa-
dos através de estatística descritiva e inferencial. Após a finalização do 
THS, os dados foram organizados em dois grupos: Pré e Pós. O Pré 
incluiu os dados coletados com os instrumentos do presente estudo 
antes do THS, e o Pós incluiu os dados coletados com os instrumen-
tos do presente estudo depois do THS. Em seguida, os dados foram 
tabulados no programa estatístico SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) versão 23.

Foram realizados testes de normalidade e homogeneidade de 
variâncias, com estimativa do p > 0,05. Para a comparação entre os 
escores dos fatores gerais das escalas mensurados antes e depois do 
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THS, foi aplicado o teste T-Student para amostras pareadas, quando 
obtida normalidade e homogeneidade de variâncias, e o teste Wilco-
xon quando não obtida normalidade e homogeneidade de variâncias. 

POSICIONAMENTO ÉTICO  
DO PESQUISADOR

O referido estudo trata-se de pesquisa envolvendo seres hu-
manos, desse modo foi norteado a partir de normas e diretrizes que 
obedecem à Resolução 466/12, publicado dia 13 de junho de 2013, 
na edição Nº 112 do Diário Oficial da União (DOU), a qual incorpora 
os referenciais básicos da bioética, bem como os princípios éticos da 
autonomia, não maleficência, beneficência e  justiça (BRASIL, 2013).

Foi garantido todo o esclarecimento necessário, bem como 
absoluto sigilo das informações obtidas durante todas as etapas. O 
responsável assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), constando as principais informações referentes à pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Posteriormente à aplicação do THS, com os dados coletados, 
foi possível obter os escores pré e pós-intervenção, de acordo com os 
instrumentos utilizados, a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 
Em relação aos dados demográficos, o estudo contou com 12 parti-
cipantes, onde, 100,0% eram do sexo feminino. A idade da amostra 
variou entre 16 e 18 anos, com média de 16,5 e desvio padrão de 0,8. 
Com relação ao estado civil das participantes, 100,0% declararam-se 
solteiras. Todas as participantes cursavam o segundo ano do ensino 
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médio de uma escola pública, a renda familiar dos participantes varia 
de um a três salários mínimos. Referente à assiduidade das partici-
pantes nos encontros, duas tiveram 80% de presença, duas obtiveram 
90% de presença e oito permaneceram com 100% de presença. 

De acordo com a Tabela 1, a análise dos valores da estatística 
e da significância do teste Shapiro-Wilk indicou que apenas as variá-
veis (Fator 2 Pós referente às Habilidades Sociais de Autoafirmação 
na expressão de afeto positivo, e Fator 5 Pós referente às Habilidades 
Sociais de Autocontrole da agressividade a situações aversivas do IHS, 
Fator 2 Pré referente ao aspecto Assertivo da EAR, Fator existência e 
Experimentação pré e fator normativo pós do QVB) não apresentaram 
distribuição normal. Sendo assim, de acordo com o teste Shapiro-Wilk, 
com p < 0,05, foi considerado o teste não paramétrico para medidas 
pareadas Wilcoxon. A Tabela 2 demonstra o percentual individual dos 
participantes pré e pós THS, desse modo, é possível comparar e inter-
pretar tais escores.

Tabela 1 - Teste de normalidade de acordo com os escores 
gerais e os fatores dos instrumentos utilizados.

Variaveis

M DP p

IHS - Fator 1 pré 1,4697 0,79772 0,265

IHS - Fator 2 pré 2,4881 0,52701 0,260

IHS - Fator 3 pré 2,0357 0,62851 0,131

IHS - Fator 4 pré 2,0833 0,58149 0,452

IHS - Fator 5 pré 2,4722 0,94948 0,890

IHS - escore geral pré 2,1102 0,86990 0,571

IHS - Fator 1 pós 1,4621 0,34895 0,770

IHS - Fator 2 pós 2,5000 0,64801 0,041*

IHS - Fator 3 pós 2,5476 0,85822 0,338

IHS - Fator 4 pós 2,3958 0,81003 0,353
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IHS - Fator 5 pós 2,0000 0,77941 0,003*

IHS - escore geral pós 2,1810 0,76541 0,771

EACE – Fator 1 pré 27,6296 0,41259 0,825

EACE – Fator 2 pré 27,1250 3,52427 0,666

EACE – Fator 3 pré 13,2667 2,58272 0,204

EACE – Fator 1 pós 25,1296 2,81468 0,102

EACE – Fator 2 pós 25,7604 3,03583 0,458

EACE – Fator 3 pós 14,3333 3,48758 0,943

EAR – Fator 1 pré 71,0132 2,84680 0,721

EAR – Fator 2 pré 35,0303 9,48081 ,0026*

EAR – Fator 1 pós 66,6579 6,25664 0,187

EAR – Fator 2 pós 29,3409 18,43280 0,800

QVB – Fator interativa pré 13,6944 6,29504 0,061

QVB – Fator normativa pré 13,2500 1,89874 0,081

QVB – Fator suprapessoal pré 12,8611 2,59808 0,444

QVB – Fator existência pré 14,3889 2,22683 0,015*

QVB – Fator experimentação pré 12,3889 2,34341 0,036*

QVB – Fator realização pré 10,9167 2,70366 0,994

QVB – Fator interativa pós 13,5556 2,48277 0,074

QVB – Fator normativa pós 13,0556 1,96090 0,015*

QVB – Fator suprapessoal pós 13,3611 2,56957 0,556

QVB – Fator existência pós 14,2222 2,21318 0,154

QVB – Fator experimentação pós 12,1111 1,73108 0,238

QVB – Fator realização pós 10,1944 3,16334 0,196

Fonte: Dados da pesquisa (2017). *p < 0,05 no teste de 
normalidade Shapiro-Wilk (n < 30) = dados não normais.
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Tabela 2 - Percentil Individual dos participantes no IHS

Percentil dos 
Adolescente      S1       S2         S3       S4       S5       S6       S7      S8        S9 S10 S11 S12

ESCORE 
TOTAL

Pré 2.01 1.60 2.01 1.95 2.44 1.37 1.85 2.10 2.67 1.46 2.07 2.00

Pós 2.95 1.56 2.42 2.33 1.74 1.75 3.13 2.32 2.38 2.32 2.35 2.32

FATOR 1

Pré 1.62 1.82 2.18 1.00 1.27 1.00 1.18 1.91 2.26 0.91 1.26 0.82

Pós 2.82 1.00 1.36 0.36 1.00 1.45 2.47 1.82 1.74 1.18 1.64 1.00

FATOR 2

Pré 2.00 2.57 2.37 1.86 3.29 1.27 2.37 2.13 3.43 1.46 3.43 2.29

Pós 3.63 1.81 3.14 1.77 1.71 1.71 3.57 2.77 3.29 2.49 3.57 1.53

FATOR 3

Pré 3.00 1.71 1.29 2.29 2.29 2.29 2.57 1.43 1.29 1.43 2.57 2.09

Pós 3.57 1.00 2.43 3.57 2.00 2.00 3.57 1.86 2.29 2.29 3.14 2.86

FATOR 4

Pré 3.25 0.25 2.00 2.25 3.00 1.50 2.25 3.25 2.75 0.75 1.50 2.25

Pós 3.25 1.25 2.50 2.50 3.00 1.25 3.25 2.00 1.50 2.50 2.25 3.50

FATOR 5

Pré 1.00 1.67 3.00 2.33 2.33 2.00 1.67 3.00 4.00 3.33 2.00 3.33

Pós 0.67 2.33 2.67 2.67 1.00 2.33 2.00 2.33 2.67 2.33 0.77 2.33

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Segundo Del Prette e Del Prette (2005), é necessário que os 
escores fatoriais sejam interpretados em aspectos comportamentais e 
situacionais, (situações e interlocutores). Esses fatores correspondem 
a Fator 1: Habilidades Sociais de Enfrentamento com risco; Fator 2: 
Habilidades Sociais de Autoafirmação na expressão de afeto positivo; 
Fator 3: Habilidades Sociais de Conversação e desenvoltura social; 
Fator 4: Habilidades Sociais de Autoexposição a desconhecidos e 
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as situações novas; Fator 5: Habilidades Sociais de Autocontrole da 
agressividade a situações aversivas.

No que diz respeito ao Fator 1, que corresponde ao repertório 
das respondentes nas habilidades de enfrentamento com risco, pode-
-se verificar que as participantes S1 S6 S7 S10 S11 e S12 apresentaram 
aumento no percentual pós THS, e as participantes S2 S3 S4 S5 S8 e 
S9 apresentaram diminuição no escore geral desse Fator. Referente 
ao Fator 2, caracterizado pelas habilidades de autoafirmação na ex-
pressão de afeto positivo, os sujeitos S1, S2, S6, S7, S8, S10 e S11 
apresentaram aumento nesse escore, já os sujeitos S3, S4, S5 S9 e 
S12 apresentaram diminuição. 

A literatura apresenta algumas explicações prováveis para a di-
minuição de valores pós THS, em programas que não se caracterizam 
enquanto intervenção clínica. Os autores Del Prette e Del Prette (2001) 
evidenciam duas explicações, a primeira está relacionada à ansiedade, 
devido à evocação de circunstâncias de comportamento trazidas pelo 
inventário, muito mais relevante no pós THS do que no pré THS, quan-
do a apreensão com a competência era menor. A segunda, está rela-
cionada à possibilidade de os participantes apresentarem uma maior 
acuracidade de observação e auto-observação desenvolvida durante 
o THS e, por conseguinte, uma modificação na autopercepção, ainda 
que, quando o participante mostrar-se pouco durante o THS.

Sobre as habilidades de conversação e desenvoltura social que 
compõe o Fator 3 as respondentes S1, S3, S4, S7, S8, S9, S10, S11 
e S12 apresentaram elevação de escore, sendo que as respondentes 
S2, S5 e S6 não elevaram seu escore nesse Fator. Nessa perspecti-
va, observa-se que a maioria das participantes obteve melhora, porém 
as HS carecem de ser compreendidas no escopo social e cultural de 
cada pessoa. Desse modo, a literatura explica que, não adianta exclu-
sivamente um repertório de HS, se o meio em que esta pessoa está 
inserida não apresenta características reforçadoras desses comporta-
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mentos. Como salienta Comodo (2012), no que concerne a uma boa 
comunicação verbal, faz-se preciso pontos de funcionalidade que se 
relacionam na dualidade pessoa/ambiente, onde se sugere que seus 
objetivos são conquistados, por meio da concordância da sociedade 
que fortalece seu modo de se relacionar. 

Referente ao indicador de habilidades de autoexposição a des-
conhecidos ou a situações novas, as participantes S2, S3, S4, S7, S10, 
S11 e S12 obtiveram aumento nos escores pós THS, as participantes 
S1, S2, S5, S6, S8 e S9 baixa nos escores desse Fator. No que diz 
respeito às habilidades de autocontrole da agressividade em situações 
aversivas, que caracterizam o Fator 5, as participantes S2, S4, S6 e S7 
tiveram elevação nos escores pós THS, por sua vez, as participantes 
S1, S3, S5, S8, S9, S10, S11 e S12 apresentaram baixa no escore pós 
THS desse Fator. 

De acordo com a Tabela 3, pode-se perceber que as participan-
tes S1 e S7 melhoraram seu repertório, passando de bom repertório 
abaixo da média, para bom repertório acima da média. A participante 
S10 saiu do nível deficitário, que corresponde à indicação, para THS, 
e passou a apresentar um bom repertório abaixo da média. A respon-
dente S3 evidenciava repertório abaixo da média, evoluindo seu escore 
para um repertório de habilidades sociais na média. 

No que diz respeito ao percentual obtido nos testes, foi possível 
perceber que houve um aumento nos escores de alguns fatores. Ape-
sar disso, observa-se a diminuição em alguns escores, caracterizando, 
assim, uma certa discrepância nas classes das habilidades Sociais, o 
que, para Vila (2005), é corriqueiro; o autor salienta que declínio entre 
os escores pré e pós-intervenção do THS pode acontecer quando se 
aplica Programas de curta duração.
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Tabela 3: Categorização do Escore Geral Individual 
Pré e Pós intervenção do IHS.

Sujeito Sexo Percentil Pré Repertorio Pré Percentil pós Repertorio pós

S1 Feminino 2.01 Bom repertório 
abaixo da média 2.95 Bom repertório 

acima da média

S2 Feminino 1.60 Indicação para THS 1.56 Indicação 
para THS

S3 Feminino 2.01 Bom repertório 
abaixo da média 2.42 Repertório 

na média

S4 Feminino 1.95 Bom repertório 
abaixo da média 2.33 Bom repertório 

abaixo da média

S5 Feminino 2.44 Repertório na média 1.74 Indicação 
para THS

S6 Feminino 1.37 Indicação para THS 1.75 Indicação 
para THS

S7 Feminino 1.85 Bom repertório 
abaixo da média 3.13 Bom repertório 

acima da média

S8 Feminino 2.10 Bom repertório 
abaixo da média 2.32 Bom repertório 

abaixo da média

S9 Feminino 2.67 Bom repertório 
acima da média 2.38 Bom repertório 

abaixo da média

S10 Feminino 1.46 Indicação para THS 2.32 Bom repertório 
abaixo da média

S11 Feminino 2.07 Bom repertório 
abaixo da média 2.35 Bom repertório 

abaixo da média

S12 Feminino 2.00 Bom repertório 
abaixo da média 2.32 Bom repertório 

abaixo da média

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

As participantes S1, S3, S7 e S10 apontaram melhora significa-
tiva; através de seus escores, pode-se perceber que as mesmas no 
pré THS caracterizavam-se enquanto repertório abaixo da média, pas-
sando no pós THS para repertório acima da média. As participantes 
S4, S8, S9, S11 e S12, que apresentavam um escore correspondente 
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ao nível abaixo da média, tiveram um aumento mínimo, porém este 
não caracterizou aumento suficiente para apresentarem índice maior 
ao qual se encontravam, ou seja, seus índices correspondem a um 
bom repertório abaixo da média. Por outro lado, as participantes S2 
e S6 evidenciaram em seus escores gerais um déficit em habilidades 
sociais que corresponde à indicação para o THS, e, mesmo depois da 
intervenção, continuaram apresentando esse mesmo escore. A par-
ticipante S5 evidenciou discrepância, seu escore caracterizava nível 
médio no repertório de habilidades sociais, e passou a apresentar um 
escore muito abaixo da média pós-intervenção, o que significa indi-
cação ao THS. Apesar disso, faz-se importante averiguar os escores 
gerais do grupo pré THS e pós THS.

O escore geral pré do grupo apresentou-se abaixo do padrão 
médio, com déficits em habilidades sociais que podem caracteri-
zar-se em indicadores de objetivos para programas de treinamento, 
principalmente se tais déficits constituem fonte de problemas adap-
tativos e/ou funcionais. Após a intervenção do THS, as participantes 
demonstraram um índice mais satisfatório, passando a apresentar 
um repertório bom nas HS. Vale salientar que esses resultados corro-
boram com estudos efetuados por Magalhães e Murta (2003), o qual 
neste evidenciam que o grupo de adolescentes elevaram seus índi-
ces fatoriais de HS, assim como seu repertório grupal de HS evoluiu 
na classificação clínica dos fatores.

Tabela 4 - Avaliação do IHS Pré e Pós Intervenção do THS.

Sujeito Repertorio Pré Percentil pós Repertorio pós

Escore Geral Pré 1.87 Indicação para o THS

Escore Geral Pós 2.30 Repertório Bom abaixo da média.

Fonte: Dados da pesquisa (2017).
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Desse modo, os resultados gerais nas Tabelas 3 e 4 pós THS 
demonstram que houve ganhos na maioria dos fatores e na média 
geral, caracterizando o THS enquanto competente para promoção 
do desenvolvimento das HS nos adolescentes, tais resultados corro-
boram com pesquisas realizadas por Vila (2005), o qual acrescenta 
que o THS tem potencial para ampliar a qualidade de indivíduos en-
volvidos nesse processo. 

Tabela 5 - Comparações do IHS dos valores do T- 
Student, do W de Wilcoxon com o valor do p.

Variáveis N
Intervalo de Confiança

  T  P W P
Inferior Superior

F1 pré IHS 12 1,13 1,80
0,039 0,96 -- --

F1 pós IHS 12 1,05 1,87

F2 pré IHS 12 2,08 2,88
-- -- -0,197 0,84

F2 pós IHS 12 1,95 3,04

F3 pré IHS 12 1,66 2,40
-2,808 0,01* -- --

F3 pós IHS 12 2,03 3,06

F4 pré IHS 12 1,48 2,68
-1,164 0,26 -- --

F4 pós IHS 12 1,90 2,89

F5 pré IHS 12 1,51 2,48
-- -- -1,862 0,06

F5 pós IHS 12 1,91 3,02

E GERAL IHS pré 12 1,88 2,33
-0,557 0,58 -- --

E GERAL IHS pós 12 1,91 2,44

FONTE: Dados da pesquisa (2017). *p < 0,05.

A Tabela 5 revela que foram encontradas diferenças significati-
vas entre o grupo pré e pós na variável F3 (Conversação e Desenvoltu-
ra Social). Os escores pós do grupo apresentaram média mais elevada 
que o grupo pré. Esse fator caracteriza-se pela capacidade de lidar 
com situações neutras de aproximação (em termos de afeto positivo e 
negativo), com risco mínimo de reação indesejável, demandando, prin-
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cipalmente, “traquejo social” na conversação. Desse modo, o grupo 
pós-intervenção apresentou melhor resposta a habilidades em manter 
e encerrar conversação em contato face a face, encerrar conversa ao 
telefone, abordar autoridades, reagir a elogios, pedir favores e recusar 
pedidos abusivos. Del Prette et al. (2004) também apontou em seu es-
tudo que um grupo de mulheres demonstraram percentual de escore 
maior nesse Fator, desse modo o grupo demonstrou ser mais habilido-
so socialmente na autoafirmação do afeto positivo.

Vale destacar que houve uma diferença marginalmente signifi-
cativa na variável F5 (Autocontrole da agressividade) no teste não pa-
ramétrico. Esse Fator refere-se à capacidade de reagir a estimulações 
negativas do interlocutor, com razoável controle da raiva e da agres-
sividade. Assim, o grupo pós demonstrou, em seus resultados, maior 
habilidade de lidar com críticas dos pais e com chacotas ou brincadei-
ras ofensivas. Em um estudo anterior, com aplicação do THS, Murta e 
Magalhães (2003), destacaram que o Fator 5 sofreu menos mudanças 
que os demais. Nessa perspectiva, o presente resultado configurar-se 
enquanto diferencial ao trabalho em questão. 

Com relação aos Fatores 1 (Enfrentamento e Autoafirmação 
com risco), 2 (Autoafirmação na expressão de sentimento positivo) e 4 
(Autoexposição a Desconhecidos e Situações Novas), apesar de não 
atingir significância, os valores pós-intervenção do grupo foram maio-
res, mostrando que, em sua maioria, os participantes também respon-
deram positivamente a tais Fatores.
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TABELA 6 -  Percentil Individual dos participantes na EAR

Percentil dos
Adolescente         S1          S2      S3         S4         S5       S6         S7      S8        S9 S10 S11 S12

FATOR 1

Pré 72,16 78,32 53,32 58,32 71,32 68,32 73,32 73,32 89,32 76,21 75,16 63,11

Pós 32,05 62,26 58,26 44,05 34,32 46,32 44,21 36,21 46,32 61,32 42,32 72,26

FATOR 2

Pré 43,27 25,09 37,36 27,55 30,45 38,27 28,09 28,27 26,09 40,18 39,18 38,55

Pós 40,18 50,55 58,27 47,55 58,45 56,36 49,27 27,27 23,09 67,27 23,18 35,09

FONTE: Dados da pesquisa (2017).

De acordo com os resultados obtidos para a EAR, expostos 
na Tabela 6, as participantes S1, S2, S4, S5, S6 S7, S8, S9, S10, S11 
obtiveram diminuição no escore do Fator 1 referente ao aspecto Não 
Assertivo, já as respondentes, S3, e S12 demonstraram aumento no 
escore desse Fator pós THS. No que diz respeito ao Fator 2, referente 
ao aspecto Assertivo, as respondentes S2, S3, S4, S5, S6, S7 e S10 
obtiveram elevação no escore desse Fator, já as participantes S1, S8, 
S9, S11 e S12 apresentaram diminuição no escore do Fator Assertivo 
posteriormente à intervenção do THS. Uma análise comparativa dos 
resultados, em termos dos valores T- Student do W de Wilcoxon, serão 
apresentadas na Tabela 7.

Tabela 7 - Comparações do EAR dos valores do T- 
Student, do W de Wilcoxon com o valor do p.

Variáveis N
Intervalo de Confiança

T P W P
Inferior Superior

F1 pré EAR 12 66,9 78,0
0,734 0,47 -- --

F1 pós EAR 12 64,6 77,3

F2 pré EAR 12 31,0 39,0
-- -- -2,118 0,03*

F2 pós EAR 12 25,3 33,3

Fonte: Dados da pesquisa (2017). *p < 0,05. 



131S UMÁ R I O

No que diz respeito aos escores da EAR, a Tabela 8 aponta que 
foram encontradas diferenças significativas entre os valores pré e pós 
THS do grupo na medida não paramétrica do Fator 2 referente à As-
sertividade. É possível considerar que a intervenção direcionou o grupo 
para um melhor repertório de suas HS, uma vez que diminuiu o nível 
de comportamento não assertivo, segundo Caballo (2003), o compor-
tamento não assertivo, também considerado como comportamento 
passivo, refere-se a não demonstração dos próprios pensamentos ou 
sentimentos, ou ainda de não os expressar fielmente, provocando a 
infração dos próprios direitos e aceitando que outros o façam também. 
Para além da diminuição do Fator não assertivo, o grupo evidenciou 
aumento no Fator assertivo que nada mais é do que o comportamento 
de expressar inteiramente os próprios pensamentos, a exemplo de opi-
niões, vontades, ideias ou emoções, sem que, para isso, seja amea-
çador ou autoritário para com o outro. Ou seja, quando a assertividade 
é posta em prática, o sujeito expressa o que pensa e sente, sem a 
violação do direito do outro.

Os resultados da EAR complementam os resultados do IHS a 
respeito da avaliação das Habilidades Sociais do grupo de participan-
tes em questão, uma vez que seu desempenho no Fator Não-Assertivo 
passou de muito acima da média para pouco abaixo da média. Assim 
como no Fator Assertivo, os escores passaram de muito abaixo da mé-
dia para pouco abaixo da média. De acordo com o que já foi abordado, 
percebe-se, por meio da interpretação do IHS e do EAR, que houve 
um aumento da categoria pré-teste para a categoria pós-teste, evi-
denciando aprendizagem na aquisição das habilidades sociais. Sobre 
esse aspecto, Bandura (1986) argumenta, em seus estudos a respeito 
dos mecanismos de aprendizagem, que estes ajudam na aquisição 
de habilidades sociais (aprendizagem antes do desempenho). Porém, 
Del Prette e Del Prette (2014) salientam que, no que diz respeito às 
habilidades sociais, assim como qualquer outro constructo, conside-
rações acerca de seu aprendizado precisam abandonar o âmbito das 
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especulações e serem examinadas empiricamente. Para avaliar se ha-
via diferenças entre os resultados pré e pós-intervenção do grupo nas 
variáveis do EACE recorreu-se ao teste T-Student para amostras inde-
pendentes, com nível de significância de 5%. Os resultados podem ser 
observados na Tabela 8

Tabela 8 - Comparações do EACE dos valores do T- 
Student, do W de Wilcoxon  com o valor do p.

Variáveis N
Intervalo de Confiança

T P W P
Inferior Superior

F1 pré EACE 12 25,3 29,8
2,034 0,06 -- --

F1 pós EACE 12 23,2 27,0

F2 pré EACE 12 25,4 28,7
1,102 0,29 -- --

F2 pós EACE 12 23,5 27,9

F3 pré EACE 12 11,4 15,0
-1,795 0,10 -- --

F3 pós EACE 12 12,5 16,1

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

É possível verificar que os fatores 1 (atitudes frente aos profes-
sores), 2 (atitudes frente à escola) e 3 (atitudes frente aos colegas) 
não apresentaram diferença estatisticamente significativa de média. 
Porém, vale ressaltar que, dentre as medidas, o Fator que se refere 
às atitudes frente aos professores, obteve escore marginalmente sig-
nificativo, essa diferença pode evidenciar a importância de conhecer 
as atitudes dos estudantes frente à escola para melhor compreensão 
de alguns comportamentos. Nesse ambiente, a figura do professor 
pode se caracterizar enquanto referencial, ou seja, o professor pode 
ser um modelo social para o aluno. Em um estudo, Rovira (2004) 
salienta que alunos que têm atitudes positivas frente à escola, bem 
como relacionadas aos seus professores, podem apresentar interes-
se pelas atividades escolares potencializadas, sendo estimulados a 
serem participativos. 
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Comparando ao Fator 5 do IHS (Auto controle e agressividade), 
que apresentou o mesmo escore do Fator 3 (atitudes frente aos pro-
fessores), o grupo pós aludiu aquisição do repertório de habilidades 
sociais nos aspectos de controle sobre sentimentos negativos, habili-
dades de lidar com críticas de figuras que ocupam posições de autori-
dade (pais, professores) bem como controle da raiva e agressividade. 
Esse aspecto pode representar um ponto positivo aos resultados da 
pesquisa, uma vez que sugere que um bom rendimento social está 
associado ao engajamento com a escola e a um bom relacionamento 
com professores, o que corrobora com a pesquisa de Bandeira (2006), 
a qual apontou que comportamentos problemáticos relacionaram-se, 
de maneira positiva e significativa, com dificuldades escolares, ou seja, 
à medida que a instituição escolar proporciona suporte social aos es-
tudantes, mais esses desenvolverão atitudes positivas frente à escola, 
mostrando a importância de se desenvolver projetos no ambiente es-
colar que envolvam os alunos em atividades que ampliem suas habili-
dades sociais. No que se refere às diferenças entre os resultados pré 
e pós-intervenção nas variáveis do QVB, utilizou-se o Teste t e w com 
nível de significância de 5%. Os resultados podem ser observados na 
Tabela 9.

TABELA 9: Comparações do QVB dos valores do 
T- Student, do W de Wilcoxon com o valor do p

Variáveis N
Intervalo de Confiança

T P W P
Inferior Superior

F interativa pré QVB 12 12,4 14,9
0,256 0,80 -- --

F interativa pós QVB 12 12,3 14,8

F normativa pré QVB 12 11,5 14,9
-- -- -0,102 0,75

F normativa pós QVB 12 11,4 14,6

F suprapessoal 
pré QVB 12 11,4 14,2

-0,746 0,47 -- --
F suprapessoal 
pós QVB 12 11,9 14,7
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F existência pré QVB 12 12,9 15,8
-- -- -0,307 0,91

F existência pós QVB 12 13,1 15,3

F experimenta-
ção pré QVB 12 10,6 14,1

0,312 0,76 -- --
F experimenta-
ção pós QVB 12 10,1 14,1

F realização pré QVB 12 9,33 12,4
0,800 0,44 -- --

F realização pós QVB 12 8,12 12,2

FONTE: Dados da pesquisa (2017).

A Tabela 9 demonstra que não foram encontradas diferenças 
significativas entre os resultados pré e pós-intervenção do grupo. Po-
rém, é importante evidenciar que dentre os fatores Interativa, Suprapes-
soal, Experimentação e Realização do teste T- Student evidenciou-se o 
menor intervalo de confiança para os fatores Interativa e Suprapessoal. 
Faz-se importante destacar que, apesar de não atingirem significância, 
os valores médios do grupo foram menores no pré THS, ou seja, os 
escores gerais da maior parte dos Fatores apresentou um aumento 
pós THS, como já observado anteriormente na Tabela 1, (o que su-
gere uma pequena mudança nesses fatores), como exceção do fator 
existência, de modo que, analisando o desvio-padrão, caracterizou a 
amostra mais homogênea.

Nessa perspectiva, os Fatores Interativa e Suprapessoal suge-
rem importância quando referidas a atitudes frente à escola. Tais resul-
tados são coesos com a literatura, uma vez que a Função interativa é 
de orientação social, e apresenta subfunções que orientam as relações 
interpessoais dos indivíduos. De acordo com Gouveia (2003), os indiví-
duos que tomam tais preferências valorativas conferem grande impor-
tância às relações grupais. Desse modo, estes passam a respeitar a 
hierarquia nas relações interpessoais, a exemplo da relação professor/
aluno, onde prezam pela obediência às normas, como as instituídas 
na escola. Já o Fator suprapessoal, representa as necessidades do 
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indivíduo pela autorrealização, norteando o sujeito à aquisição do co-
nhecimento, despertando o interesse por novos assuntos acadêmicos 
e culturais. 

Entre os Fatores Normativo e Existência, verifica-se que a função 
normativa guia o sujeito a comportamentos socialmente adequados, 
como assiduidade na escola, comportamento adequado em sala de 
aula, acatar a ordem e reconhecer a seriedade das instituições sociais, 
tais como a escola. A literatura salienta que as atitudes dos estudantes 
no âmbito escolar consistem em variáveis importantes para a promo-
ção do engajamento escolar. Os estudos de Finn e Rock (1997) apon-
taram que alunos que apresentam classes de comportamentos como 
habilidades de expressão de sentimentos positivos ou negativos, que 
apresentam comportamentos socialmente adequados na escola como 
“se dá bem com os professores”, “interesse em estudar”, “ter amigos 
na escola”, têm maior facilidade de alcançar um bom desemprenho 
nesse contexto, bem como de concluir seus estudos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura salienta que a presença de um bom repertório de ha-
bilidades sociais bem como de habilidades cognitivas pode contribuir 
significativamente para o bem-estar físico e psicológico de estudantes. 
Dentro desse contexto, foram reunidas, nesse estudo, elementos com 
a finalidade de fornecer informações acerca de aspectos alusivas a 
três construtos - habilidades sociais, valores humanos e atitudes frente 
à escola, estudados com adolescentes do ensino médio de uma es-
cola pública.

Nessa perspectiva, o presente estudo oferece, enquanto decor-
rência final, além do resultado interventivo do Treinamento de Habilida-
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des Sociais (THS), a comparação dos valores pré e pós-intervenção do 
Inventário de Habilidades Sociais (IHS) e da Escala de Assertividade de 
Rathus (EAR), bem como do Questionário de Valores Básicos (QVB) 
e da Escala de Atitudes no Contexto Escolar (EACE). A partir da apli-
cação do IHS e da EAR, foi possível mensurar o escore do repertório 
de Habilidades Sociais do grupo participante do estudo, os resultados 
demonstraram que o grupo pré, que compõe dados coletados antes 
da intervenção, evidenciou um escore baixo, o que caracterizou a in-
dicação para o THS. O grupo pós, que se refere aos dados coletados 
posteriormente à intervenção mostrou um aumento no escore geral de 
seu repertório em habilidades sociais, passando de indicação ao THS 
para bom repertório, apesar de abaixo da média, ou seja, houve uma 
melhora nas três dimensões que compõem o conceito das HS.

Del Prette e Del Prette (1996) evidenciam que as três dimen-
sões que correspondem ao construto das HS, são: dimensão com-
portamental, pessoal e situacional. A comportamental refere-se a “fa-
zer pedidos”, “iniciar conversação”, “expressar desagrado”, “manter 
conversação”, bem como autoridade/liderança, humor/formalidade, 
afetividade. A pessoal compõe “percepções”, “expectativas”, “pensa-
mentos”, “sentimentos”, “conhecimento de normas”, “valores socio-
culturais”, “autoavaliação”, podendo estes afetar o comportamento 
social habilidoso. A situacional representa a conjunção ambiental em 
que a atuação social ocorre, refere-se a: “atingir objetivos imediatos 
de desempenho social”, “manter ou melhorar a relação interpessoal”, 
“manter ou melhorar a autoestima”. 

É importante evidenciar aqui que se esperava participação de 
alunos de ambos os sexos, porém, no referido projeto, houve procura 
maior de sujeitos do sexo feminino, sendo que os sujeitos do sexo 
masculino não atenderam aos critérios de inclusão e exclusão, assim 
o grupo foi composto apenas por pessoas do sexo feminino.
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Com relação ao IHS aos valores pré THS e pós THS, o grupo 
pós indicou acréscimo em todo repertório, destacando-se a Autoafir-
mação na expressão de sentimento positivo, bem como no auto-
controle da agressividade. Enquanto o pré apresentava um escore 
razoável apenas no que se refere à Autoafirmação na expressão de 
sentimento positivo. Reforçando os resultados do IHS a EAR apon-
tou, no geral, aumento no fator assertivo e diminuição no fato não as-
sertivo do grupo pós, comparado ao grupo pré. A respeito da escala 
EACE, o Fator que se refere a atitudes frente aos professores, de-
monstrou valor marginalmente significativo, se comparado aos outros 
fatores da escala. Referente ao QVB, os resultados pós-intervenção 
demonstraram que os fatores Interativa e Suprapessoal obtiveram 
menor intervalo de confiança comparados ao grupo pré, que indicou 
menor intervalo no Fator suprapessoal.

Entre as limitações dessa pesquisa, destaca-se o tamanho da 
amostra, bem como o fato desta ser composta apenas pelo sexo fe-
minino. Dessa forma, apesar das lacunas apresentadas, este estudo 
reuniu dados sobre os construtos das habilidades sociais, dos valores 
humanos e das atitudes frente à escola que podem contribuir para 
pesquisas futuras sobre tais aspectos, corroborando e/ou divergindo 
das implicações do estudo já realizado, sugerindo, assim, aspectos a 
serem esclarecidos. Nessa perspectiva, acredita-se que os resultados 
preliminares foram promissores. Para tanto, sugere-se que pesquisas 
futuras possam avaliar dados com amostras masculinas e mistas ou 
maiores, levando em consideração que tais resultados possam de-
monstrar comparações diferenciadas às evidenciadas no referido es-
tudo. Sugere-se, ainda, a aplicabilidade de outros instrumentos, que 
possam avaliar as mesmas vaiáveis, podendo, assim, contribuir para 
uma visão mais ampla desses, assim como a análise de dados quali-
tativos aliados aos quantitativos para acréscimo dos resultados. 
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INTRODUÇÃO

Através dos significados impostos à maternidade, as mulheres 
passam por um processo onde se percebem enquanto mães, e plane-
jam seu desempenho com maior propriedade. Por outro lado, deve-se 
entender que estes conceitos surgem através de diversas circunstân-
cias, podendo citar, enquanto exemplo a própria história de vida da 
mulher, a construção de gênero na atualidade, a formação social vigen-
te e os costumes culturais praticados. A conceituação da maternida-
de é algo complexo, pois passa a depender de questões fisiológicas, 
sociológicas e afetivas, vindo a se apresentar de maneira diferenciada 
em cada mulher (MARCOLIN et al., 2017).

Quando a mulher está inserida num contexto que necessita de 
grande doação temporal da mesma, torna-se mais difícil seu exercício 
no papel de mãe, seja esse o papel imaginado pela mesma ou imposto 
pela sociedade. Diversas dificuldades surgem dentro da maternidade 
enquanto um fenômeno vivenciado por mulheres, porém quando es-
tas estão inseridas no meio acadêmico, por exemplo, as dificuldades 
surgem em maior grau, pois as inseguranças e medos necessitam di-
vidir espaço com o papel de graduanda, além de haver diminuição 
na disponibilidade de tempo para o acompanhamento do desenvolvi-
mento da criança, no momento de manter a amamentação, enquanto 
a principal fonte de alimento, ou até mesmo na indispensabilidade de 
entregar a(o) filha(o) para alguém auxiliar nos cuidados necessários 
(MARCOLIN et al., 2017).

Considerando a possibilidade de alcançar determinado enten-
dimento e análise acerca dos sentimentos e desafios que essas mu-
lheres inseridas na graduação encontram, na tentativa de conciliar as 
atividades maternas e atividades acadêmicas, acredita-se que com o 
resultado alcançado através desta pesquisa, tornou-se possível retor-
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nar à comunidade científica uma discussão de cunho teórico empírico 
que possa subsidiar estudos futuros, assim como demonstrar a outras 
mulheres alternativas que possam vir a auxiliar em situações seme-
lhantes; ao mesmo tempo em que oferece subsídio à Instituição onde 
a coleta de dados ocorreu, e/ou a outras instituições, no que diz res-
peito ao conhecimento acerca das particularidades do período após 
a licença-maternidade, o que pode, ainda, vir a auxiliar no surgimento 
de programas institucionais que venham a aliviar, emocionalmente, os 
papeis que são exercidos pelas mães acadêmicas.

Diante disso, buscou-se, com o desenvolvimento desse traba-
lho, analisar desafios enfrentados por mulheres que se tornam mães 
no percurso da graduação por meio de um levantamento desses prin-
cipais desafios, atrelado a isso, tentou-se conhecer as percepções das 
mães em relação ao papel materno, atrelado ao retorno de atividades 
acadêmicas, e refletir sobre as formas de enfrentamento dos principais 
desafios da maternidade em contexto de formação acadêmica.

Compreende-se, portanto, que a maternidade em si é um fe-
nômeno com conteúdo subjetivo, ao mesmo tempo em que é cons-
truída de acordo com as concepções fornecidas no meio onde as 
mães estão inseridas, vindo a depender de diversos fatores. Sendo 
assim, traçaram-se, enquanto objeto de estudo dessa pesquisa, os 
desafios que a maternidade propõe às mulheres que estão inseridas 
numa graduação.

Essa construção ocorreu com o principal objetivo de analisar 
desafios enfrentados por mulheres que se tornam mães no percurso 
da graduação, sendo que, para tal, buscou-se levantar os principais 
desafios de mulheres que se tornaram mães no percurso da gradua-
ção; conhecer as percepções das mães em relação ao papel mater-
no, atrelado ao retorno de atividades acadêmicas, e refletir sobre as 
formas de enfrentamento dos principais desafios da maternidade em 
contexto de formação acadêmica.
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METODOLOGIA

Esta pesquisa foi desenvolvida através da abordagem qualitati-
va, sendo definida por González (2020) enquanto um tipo de pesquisa 
que possibilita ao pesquisador o aprofundamento na explicação dada 
sobre o fenômeno, podendo-se deslocar para o espaço onde o fenô-
meno está presente, e oferecer a extração de significados sobre os 
dados alcançados, além de possibilitar riqueza na interpretação lan-
çada de acordo com a contextualização na qual estes estão inseridos.

Levando-se em consideração os objetivos traçados, buscou-se 
executar uma pesquisa com caráter exploratório, pois tal desenvolvi-
mento ofereceu a oportunidade de alcance maiores informações que 
contemplaram o fenômeno estudado, onde Cardano (2017) afirma que 
este tipo de pesquisa busca, principalmente, a identificação dos fato-
res que determinam ou contribuem para a manifestação do fenômeno.

O procedimento técnico para seu desenvolvimento ocorreu 
por pesquisa de levantamento de dados que responderam à questão 
central desenvolvida dentro da pesquisa, sendo que a pesquisado-
ra se deslocou ao espaço pré-delimitado, onde o fenômeno esteve 
presente, para coletar as informações necessárias. Segundo Marques 
e Melo (2017), este tipo de pesquisa ocorre através questionários e/
ou entrevistas com indivíduos que possuem ligação com o fenôme-
no, chegando a ser confundido, em muitos casos, com a pesquisa de 
campo, sendo que esta segunda se restringe à observação e registro 
dos acontecimentos.

As participantes desta pesquisa foram mulheres que se torna-
ram mães enquanto estavam cursando a graduação em Psicologia. A 
amostra total utilizada para a pesquisa foi de 07 (sete) mulheres, que 
estavam inseridas nos critérios de inclusão, bem como se colocaram, 
enquanto voluntárias, e concordaram em assinar o Termo de Consen-
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timento Livre e Esclarecido (TCLE), assim como é proposto pelo Con-
selho Nacional de Saúde através da Resolução 466/12.

Estiveram inseridos neste estudo sujeitos do sexo feminino que 
se tornaram mães no percurso da graduação, possuíam idade igual ou 
superior a 18 (dezoito anos), que estivessem cursando o Bacharelado 
em Psicologia pela Faculdade Santa Maria, na cidade de Cajazeiras-
-PB, durante o período letivo de 2018.1, que possuíam pelo menos 01 
(um) filho biológico de qualquer sexo, que se colocaram, enquanto 
voluntárias, frente à participação no estudo, e concordaram em assinar 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assim como indica a 
Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.

Estiveram excluídos deste estudo sujeitos que não fossem do 
sexo feminino, que possuíam idade inferior a 18 (dezoito anos), que 
não estivessem cursando o Bacharelado em Psicologia pela Facul-
dade Santa Maria, na cidade de Cajazeiras-PB durante o período 
letivo de 2018.1, que não possuíam pelo menos 01 (um) filho bioló-
gico de qualquer sexo, que não tivessem se tornado mães enquan-
to graduandas, que não se colocaram enquanto voluntárias frente 
à participação no estudo e/ou que não concordaram em assinar o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, mesmo que viessem a 
atender a todos os outros critérios de inclusão descritos no projeto 
anteriormente construído, assim como indica a Resolução nº 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde.

Para coleta de dados desta pesquisa, foi utilizado um instru-
mento com a seguinte categorização: Questionário sociodemográfico 
e Dados específicos do estudo e Entrevista semiestruturada. No ques-
tionário sociodemográfico, foram investigados os dados das mães: 
Idade, Estado civil, Quantidade de filhos, Escolaridade, Religião; Ren-
da per capita, a idade do filho e outras questões. Na Entrevista semies-
truturada, foram apresentadas três questões norteadoras acerca de 
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desafios enfrentados por mulheres que se tornaram mães no percurso 
da graduação.

Inicialmente foram buscadas informações acerca destas mães 
na Coordenação do Curso de Psicologia e na Secretaria Geral da Fa-
culdade Santa Maria, porém não havia um arquivo com esses dados 
específicos. Desse modo, a pesquisadora passou a visitar as salas 
de aula durante o período letivo 2018.1, para coletar a quantidade de 
possíveis participantes na pesquisa. Sendo aceito o convite, a pesqui-
sadora combinou com as mães o melhor espaço para a realização da 
entrevista, onde foi explicada a pesquisa e apresentado e assinado o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e aplicado o instrumento 
acima descrito, sendo que a pesquisadora estava de posse do Parecer 
Ético do CEP/FSM.

A aplicação das entrevistas semiestruturadas ocorreu dentro de 
uma sala reservada e oferecida pela Faculdade Santa Maria, em Ca-
jazeiras-PB, com uma participante de cada vez. A visita nas salas de 
aula, para efetuar o convite de participação à população inserida nos 
critérios de inclusão, ocorreu em uma sala por vez, nos turnos manhã 
e noite. Inicialmente, e ainda dentro das salas de aula, a pesquisado-
ra se apresentou e disponibilizou verbalmente o objetivo geral de sua 
pesquisa, além de ter se colocado disponível para sanar dúvidas que 
não influenciaram no desenvolvimento das respostas. 

Os participantes foram esclarecidos da preservação de suas 
identificações e da participação de maneira voluntária através da 
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Foi esclarecida, 
ainda, que a desistência de participação poderia ocorrer a qualquer 
momento durante a execução do questionário ou a não assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sem que o participante 
viesse a ser prejudicado naquele espaço ou em quaisquer outros que 
ele esteja inserido. As entrevistas respondidas foram gravadas num 
aparelho eletrônico e, posteriormente, transcritas, sendo que, somente 
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a pesquisadora e seu professor orientador, tiveram acesso direto às 
gravações e transcrições. 

Após a coleta de dados executada, e a assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido, houve a análise de dados atra-
vés do método qualitativo, sendo este definido por Cardano (2017) 
enquanto o estabelecimento de uma relação dinâmica entre o mundo 
e o problema, traçado pela pesquisa, que é construída pela subjetivi-
dade do indivíduo que faz parte deste meio. Utilizou-se, para o desen-
volvimento deste método, a análise de conteúdo proposta por Bardin, 
que consistiu na união dos dados coletados e categorização dos mes-
mos para que, dessa forma, fosse possível lançar uma interpretação 
mais generalizada sobre os conjuntos encontrados em maior destaque 
(BARDIN, 1977). Com a construção dos resultados alcançados na pes-
quisa, houve a construção escrita do Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) da pesquisadora, com base nos mesmos.

ANÁLISE DE DADOS

A análise de dados aconteceu através da técnica construí-
da e desenvolvida por Bardin (1977), onde, inicialmente, ocorreu a 
pré-análise, havendo a categorização dos dados coletados com o 
intuito de manter maior organização sobre os mesmos; numa se-
gunda fase dessa análise, houve a exploração do material, onde a 
pesquisadora buscou encontrar os dados que pudessem realmente 
ser considerados relevantes à sua pesquisa; e, numa terceira e últi-
ma fase, houve o tratamento dos resultados, onde a pesquisadora 
buscou realizar a inferência e interpretação acerca dos dados sele-
cionados na segunda fase.

Na expectativa de preservar os princípios éticos da pesquisa, 
buscou-se cumprir os princípios disponibilizados pela Resolução nº 
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466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Sendo assim, a pesquisadora 
e seu professor orientador conduziram a pesquisa, elaboração e di-
vulgação de resultados com responsabilidade. Todos os participantes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assim como 
indicado pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. É 
importante que se esclareça que os dados de identificação dos parti-
cipantes e a subjetividade dos mesmos foram preservados. Da mesma 
forma, houve a construção e assinatura de termos que confirmaram o 
compromisso da pesquisadora frente à pesquisa, bem como de sua 
orientadora e da responsável legal da Faculdade Santa Maria, enquan-
to espaço de realização da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Buscou-se, inicialmente, traçar o perfil sociodemográfico das 
participantes da amostra coletada durante esta pesquisa, pois se acre-
dita que, desse modo, tem-se acesso a uma caracterização mais ela-
borada sobre a realidade estudada, já que se torna possível o acesso 
a dados como renda familiar mensal, quantidade de filhos e estado 
civil. Percebe-se importante ressaltar, nesse momento, que a realidade 
encontrada enquanto sendo resultado dessa pesquisa e discutido a 
seguir, não implica dizer que o mesmo pode ser aplicado a qualquer 
contexto, mas que pode auxiliar mães, ou futuras mães, no encontro 
de estratégias a serem utilizadas, e no conhecimento sobre possíveis 
dificuldades que se apresentam entrelaçadas com a gravidez.

A pesquisa utilizou-se de uma amostra composta por 07 (sete) 
mulheres, onde todas eram estudantes de Psicologia na Faculdade 
Santa Maria, da cidade de Cajazeiras-PB, durante a execução em cam-
po. Todas elas se identificaram com a profissão de estudante, todas 
possuíam apenas um filho, e somente uma delas declarou o estado 
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civil enquanto solteiro, ou seja, seis delas se apresentaram enquanto 
casadas. Em relação à faixa etária da amostra, essa esteve compreen-
dida entre 21 e 30 anos de idade, sendo que se tornaram mães entre 
julho de 2014 e junho de 2017.

Quando se buscou saber sobre a renda familiar das participan-
tes, percebeu-se que se enquadra entre 1 mil e 3,5 mil/mês. Quanto 
à cor da pele, quatro participantes se declararam pardas, duas disse-
ram ser negras e uma delas se percebe enquanto branca. Quanto ao 
tempo do curso, as entrevistas estão entre o 3º e 10º período letivo. Já 
em relação às cidades de residência, foi possível executar a entrevista 
com mulheres da cidade de Cajazeiras-PB, Uiraúna-PB, Sousa-PB e 
Poço Dantas-PB, e Lavras da Mangabeira-CE. Esses dados podem ser 
visualizados através da Tabela 1.

Tabela 1: Perfil geral das participantes da pesquisa

Profissão Estudante (07 mulheres)

Quantidade de filhos Um (07 mulheres)

Estado civil Casadas (06 mulheres)
Solteira (01 mulher)

Idade Entre 21 e 30 anos (07 mulheres)

Ano do parto Entre julho de 2014 e junho de 2017 (07 mulheres)

Renda familiar mensal Entre 1 mil e 3,5 mil (07 mulheres)

Cor da pele Parda (04 mulheres)
Negra (01 mulher)
Branca (02 mulheres)

Período letivo matricula-
do durante a pesquisa

Entre 3º e 10º período
(07 mulheres)

Cidade de residência Cajazeiras-PB (02 mulheres)
Uiraúna-PB (01 mulher)
Sousa-PB (02 mulheres)
Poço Dantas-PB (01 mulher)
Lavras da Mangabeira-CE
(01 mulher)

FONTE: Pesquisa da autora, 2018.
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Ao se dedicar à análise dos questionamentos que se referem 
diretamente à relação existente entre o papel materno e o papel de 
estudante, pode-se, de acordo com a análise de conteúdo proposta 
por Bardin, construir três diferentes categorias, sendo que em cada 
uma destas foi possível a identificação de subcategorias, assim como 
exposto na Tabela 2.

Tabela 2: Categorias e subcategorias na análise de conteúdo

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS

Relação entre a maternidade e 
as atividades acadêmicas

Conturbado

Cansativo

Difícil

Novidade

Desafios para conciliar os pa-
péis de mãe e de estudante

Conciliação de horários

Construção de rotina

Corresponder às expectativas

Acompanhar ambas as funções

Encontrar ajuda confiável

Amamentação

Falta de tempo

Estratégias de enfrentamento utilizadas Ajuda de alguém confiável

Interrupção da amamentação

Faltas na faculdade 

Construção de rotina

Separação dos espaços físicos

FONTE: Pesquisa da autora, 2018.

Percebeu-se que todas as mães entrevistadas descreveram a 
estabilidade da relação entre a maternidade e as atividades acadêmi-
cas enquanto sendo um momento acarretado por dificuldades, mesmo 
que essa situação viesse a ser percebida como uma novidade. Na 
maioria dos discursos, percebia-se a dificuldade de adequar-se às ne-
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cessidades da criança, e não deixar a desejar frente às atividades que 
contemplavam a graduação.

Essa situação, provavelmente, ocorre porque, assim como é 
colocado por Estrela, Machado e Castro (2018), a maternidade pode 
ser caracterizada como uma construção sociohistórica que ultrapassa 
somente a questão biológica, e, como tal, pode ser pensada a partir 
do referencial de estudo da representação social. O que implica dizer 
que a sociedade faz com que as mulheres se percebam num papel de 
mãe, onde a prioridade dada ao filho deve ir além, inclusive, de suas 
capacidades, podendo vir a gerar um sentimento de obrigatoriedade 
que pode prejudicar tal relação.

No estudo produzido por Lauxen e Quadrado (2017), facilmen-
te se encontra essa insegurança sentida pelas mães, já que os auto-
res buscam retratar a realidade em meio às dificuldades encontradas 
pelas mães, utilizando-se, enquanto foco principal de um movimento 
ocorrido em redes sociais informatizadas durante o ano de 2012, e que 
foi intitulado por “Desafio da Maternidade”, onde a ideia era que as 
mães pudessem exibir os momentos de alegria que tinham ao lado de 
seus filhos e, de contramão, surge uma jovem que declara:

Desafio NÃO aceito! Me recuso a ser mais uma ferramenta pra 
iludir outras mulheres de que a maternidade é um mar de ro-
sas e que toda mulher nasceu pra desempenhar esse papel. 
Eu vou lançar outro desafio, o desafio da MATERNIDADE REAL. 
De tudo o que as mães passam e as pessoas não dão valor, 
como se toda mulher já tivesse sido programada pra viver isso. 
Postem fotos de desconforto com a maternidade e relatem seus 
maiores medos ou suas piores experiências pra que mais mu-
lheres saibam da realidade que passamos. Dizem que no final 
sempre acaba tudo bem, mas o meio do processo por muitas 
vezes é lento e doloroso (LAUXEN; QUADRADO, 2017, s. p.).

Essa mesma adolescente, numa continuidade de seu desaba-
fo sobre as dificuldades encontradas no momento de maternidade, 
afirma que:
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Eu admito que reclamo disso tudo de barriga cheia. Tenho muita 
ajuda, não preciso fazer comida, cuidar da casa, lavar e nem 
passar roupa. Mas mesmo assim passo mts dias sem nem pen-
tear o cabelo, substituindo biscoitos por refeição e agora cada 
segundo de sono é o que me faz ter um mínimo de sanidade 
mental. Eu aplaudo de pé todas as mães, sem exceção, mas 
acho irracional e sadoquista gostar dessas coisas. Então, sim, 
detesto ser mãe. Até porque, passamos por isso tudo pra ain-
da chegarem pra você e falarem que seu filho é a cara do pai! 
(LAUXEN; QUADRADO, 2017, s. p.).

Quanto aos desafios que as mães da pesquisa, alvo principal 
deste estudo, precisaram enfrentar, para que essa conciliação entre os 
papéis fosse facilitado, estava a necessidade de conciliar os horários, 
a necessidade da construção e adequação de uma nova rotina, o de-
sejo de corresponder às expectativas sociais que lhes eram impostas, 
a necessidade de efetuar o acompanhamento no desenvolvimento da 
criança, ao mesmo tempo em que se dedicavam de maneira positiva 
às atividades acadêmicas, o encontro de alguém que lhes inspirasse 
confiança para cuidar da criança em sua ausência, o período mínimo 
de amamentação indicado e a falta de tempo para conseguir se dedi-
car à academia, à criança e tantas outras atribuições pessoais.

Sobre tal ponto, Estrela, Machado e Castro (2018) apontam ser 
comuns momentos de instabilidade emocional e insegurança no início 
desse novo ciclo, estando relacionados com as situações impostas 
pela sociedade, onde essas mulheres necessitam se dedicar às ex-
pectativas que lhes são impostas, e buscam o possível pelas expe-
riências positivas. Silva et al. (2020) dizem que a figura feminina, dentro 
da sociedade, foi construída enquanto “cuidadora”, onde as mulheres 
deveriam demonstrar todo o afeto que possuem pelas figuras que fa-
zem parte de seu contexto, através dos atos e decisões que proferem, 
mesmo que isso viesse a lhes exigir um desgaste maior que o neces-
sário, pois esse amor cultivado, e demonstrado, superaria quaisquer 
decepções ou sofrimentos vivenciados.
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Entretanto, Lauxen e Quadrado (2017) discordam desse posi-
cionamento, e afirmam que a modificação no papel imposto sobre a 
mulher somente se torna possível quando essa se impõe de maneira 
assertiva e mais forte do que a carga que lhe é atribuída. Para es-
sas autoras, o desgaste psicológico e físico vivenciado pela mulher, 
no momento de conciliar a maternidade com suas outras atividades 
cotidianas, acaba por minimizar seu potencial e, consequentemente, 
apresentam consequências negativas para o futuro não tão distante.

Na tentativa de superar tais dificuldades, pessoais, sociais e 
históricas, as mulheres entrevistadas nesta pesquisa chegaram a de-
senvolver algumas estratégias de enfrentamento, que se caracterizam 
como um gerenciamento da situação estressora (VIEIRA; SOUZA; RO-
CHA, 2019). Percebeu-se que as mães entrevistadas buscaram pela 
ajuda do companheiro e familiares, pela interrupção ou minimização 
do período de amamentação quando necessitaram retornar às ativida-
des acadêmicas presenciais, chegaram a faltar em aulas na gradua-
ção, buscaram a construção de uma rotina para si e para a criança, 
e buscaram diferenciar as atividades a serem executadas de acordo 
com o espaço físico onde estivessem presente.

Como foi possível a percepção sobre busca por auxílio familiar, 
enquanto sendo a principal estratégia utilizada, acredita-se ser impor-
tante, nesse momento, apresentar a ideia defendida por Santos e Pe-
reira-Martins (2016, p. 3.234) quando estes afirmam que:

No cenário contemporâneo, as famílias se apresentam em 
múltiplos arranjos, configurações e tamanhos. Embora seja im-
portante ressalvar que nem todas oferecem um contexto psi-
cossocial seguro e solidário para o desenvolvimento de seus 
membros, muitas pessoas percebem suas famílias como uma 
significativa fonte de apoio.

Porém, de modo geral, os autores supracitados afirmam ser co-
mum que as mães, e familiares, busquem por estratégias de enfrenta-
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mento que façam com que as vivências frente à maternidade possam 
ser percebidas de maneira menos agressiva, principalmente quando a 
mãe, enquanto principal responsável pela criança, necessita retomar 
ou iniciar atividades cotidianas, que se colocam além do que é neces-
sário no papel materno imposto pelo meio social. Entende-se, desse 
modo, que as mães necessitam ser vistas enquanto qualquer outro ser 
humano, capaz de desenvolver situações que lhes auxiliem no enfren-
tamento de situações consideradas difíceis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados atingidos dentro deste estudo podem vir a ofe-
recer suporte tanto para a compreensão do papel maternidade, que 
existe na sociedade atual, bem como no desenvolvimento de novas 
pesquisas dentro da mesma temática, pois se acredita que eles con-
seguem refletir uma construção simbólica e histórica que oferece apoio 
e orientam as novas construções de práticas sociais e a forma como 
o afeto está presente na vida dos indivíduos. Entende-se, ainda, que 
esta realização não oferece somente subsídios teóricos, mas acolhe 
uma realidade enfrentada por várias mulheres no dia a dia, e que não 
consegue ter espaço suficiente para discussões que façam com que 
esses sentimentos e momentos possam ser enfrentados com integri-
dade e ética, seja social ou profissional.

Percebe-se o desabrochamento de situações que podem ser 
consideradas cruciais, e que envolvem desde a desigualdade de gê-
neros e a submissão feminina até mesmo a culpabilização que as 
mulheres passam a desenvolver, quando não atingem as expectativas 
impostas pela sociedade. Deve-se perceber a maternidade enquanto 
sendo uma identidade que faz parte da estrutura feminina, mas que 
nem todas as mulheres a desenvolvem, assim como nem todas essas 
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mulheres se percebem preparadas para seu enfrentamento, principal-
mente quando se percebem num contexto que não oferece exclusivi-
dade ao nascimento da criança, inserindo-as no papel de graduandas, 
estagiárias, esposas, amigas, profissionais e tantos outros papéis pos-
síveis de ser assumidos pelo ser humano.

Analisando as dificuldades enfrentadas e as estratégias de en-
frentamento desenvolvidas nesses momentos iniciais de maternidade, 
percebe-se que a coletividade possui grande influência, onde todas 
as mulheres entrevistadas disseram necessitar do auxílio de alguém 
confiável, como o companheiro. Inclusive, a entrevistada que se de-
clarou enquanto solteira, comentou que a continuidade no processo 
acadêmico somente foi possível por ter acesso a familiares que se 
demonstravam confiáveis para o cuidado com seu filho.

Acredita-se ser importante haver o questionamento sobre os pa-
drões de maternidade que são impostos no cotidiano e o sofrimento 
que é causado pelos mesmos, pois é a partir dessa reflexão que se 
torna possível a modificação de situações consideradas tortuosas para 
essas mães. Por fim, deve-se rever o papel da criança enquanto um 
sujeito capaz de construir representações sociais, pois, desse modo, 
torna-se mais acessível a manutenção das ideias consideradas disfun-
cionais, bem como a abertura para novas ideias mais satisfatórias e 
comprometidas social, ética e politicamente.
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INTRODUÇÃO 

O Transtorno do Espectro Autista – TEA, popularmente conhe-
cido como autismo, foi descrito pela primeira vez em 1943 por Léo 
Kanner. Desde então, esse transtorno tem sido alvo de constante es-
tudo no meio acadêmico, como consequência, atualmente, existem 
várias contribuições, avanços e explicações etiológicas, bem como, 
controvérsias quanto aos mais variados aspectos ligados ao assunto 
(LIMA; LAPLANE, 2016). Para Chao, et al., (2017), o autismo corres-
ponde a um transtorno do neurodesenvolvimento, que apresenta o 
comprometimento na área sociocomunicativa do indivíduo como uma 
das principais características sintomatológicas. De acordo com Brasil 
(2016), em uma publicação realizada pela Organização das Nações 
Unidas – ONU, a taxa mundial de pessoas diagnosticadas com TEA 
corresponde a 1% da população, o que equivale a uma criança a cada 
sessenta e oito.

Segundo Bentata (2014), atualmente, o Transtorno do Espectro 
Autista é considerado uma deficiência, contudo, por um longo perío-
do, foi compreendido enquanto patologia. Visão esta ainda presen-
te, encontrando-se embutida na ótica de uma gama de profissionais 
inseridos nas diversas áreas. Bentata faz referência ao insucesso de 
modelos institucionais “autossuficientes” e sua repercussão quanto à 
construção de referências organizacionais mais efetivas, bem como, à 
prática terapêutica, ambas direcionadas ao acolhimento de pessoas 
com autismo. Entretanto, o autor afirma quanto à necessidade de se 
superar a visão errônea e vaidosa de autossuficiência, migrando para 
alternativas integrativas, atreladas à interdisciplinaridade e inserção do 
sujeito no seu meio social.

Byford (2015), baseado em dados sobre a realidade dos Esta-
dos Unidos, afirma que existe um crescente investimento em institui-

http://journals.sagepub.com/author/Chao%2C+Kuo-Yu
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ções especializadas, dentre outros tipos de intervenções terapêuticas 
direcionadas ao público autista. Todavia, é preciso ressaltar que há 
escassez de estudos que avaliem a eficácia dessas iniciativas a curto 
e longo prazo, que justifiquem ou não esses investimentos e viabilizem 
ajustes ao formato da política. 

A Lei Nº 12.796, de 4 de abril de 2013, reforça as questões nor-
mativas referentes à Educação Básica, contidas na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, Lei Nº 9.394 de dezembro de 1996, em que a 
Educação Básica passa a ter caráter obrigatório e é direito de todos. 
Esses elementos possibilitam à população em geral o acesso a seus 
diretos à cidadania, assim sendo, a Lei em seu artigo 4º, estipula que 
sujeitos com idade entre quatro a dezessete anos devem estar, obriga-
toriamente, matriculados no ensino regular, logo, também englobam as 
pessoas com deficiência (BRASIL, 2013).

Na Educação Básica preexiste uma política de inclusão que 
corresponde à educação inclusiva, que objetiva, por meio do ensino 
regular, romper com modelos pré-estabelecidos, disseminando a di-
versidade social, cultural etc., existentes em nossa sociedade. Essa 
política educacional não está atrelada especificamente às pessoas 
com deficiência, mas a todos os públicos (CAMARGO, 2017). 

Nesta perspectiva, o presente estudo objetivou avaliar a rela-
ção de interseção de crianças e adolescentes diagnosticados com 
Transtorno do Espectro Autista que frequentam o Núcleo Aurorense 
de Apoio ao Autista e Familiares – NAAAF, com a instituição escolar 
regular. Tendo como base o questionamento: qual a relação de inter-
seção de crianças e adolescentes autistas que frequentam o Núcleo 
Aurorense de Apoio ao Autista e Família -NAAAF-, com a instituição 
escolar regular - a instituição especializada apoia a inserção e inclusão 
escolar? Essa pesquisa pode contribuir na ampliação de estudos no 
meio acadêmico sobre a temática, pois os dados encontrados sobre 
a realidade do NAAAF (falhas e avanços) poderão servir de parâmetro 
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para a inicialização de trabalhos em prol da melhoria da política e/ou o 
funcionamento do serviço, e auxiliar ou instigar o desenvolvimento de 
novos projetos. 

METODOLOGIA

O procedimento metodológico utilizado corresponde à pesquisa 
do tipo exploratório-descritiva com abordagem qualitativa. A pesquisa 
qualitativa se distancia do modelo positivista no que se refere ao foco 
principal, pois o(a) pesquisador(a), ao utilizar a abordagem qualitativa 
em seu estudo, não terá a descrição numérica como uma das suas 
principais preocupações, mas sim, a constante busca por um estudo 
aprofundado acerca dos fenômenos sociais existentes na realidade 
estudada (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). 

A pesquisa foi realizada no Núcleo Aurorense de Apoio ao Au-
tista e Familiares – NAAAF, localizado no bairro Araçá do município 
de Aurora-CE. De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE (2010), o município está localizado 
a 466 km de Fortaleza, capital do Ceará, possuindo em média 24.573 
mil habitantes, com densidade demográfica referente a 27,73 habi-
tantes por km².

O estudo teve como população N = 44 alusivo a pais e mães 
de crianças e adolescentes autistas inseridos(as) no NAAAF do muni-
cípio de Aurora-CE. Foi utilizada a técnica de amostragem intencional 
para selecionar n = 7 indivíduos pertencentes a esta população. No 
momento da coleta de dados, foi explicado aos sujeitos, que ali se 
encontravam, os objetivos e a relevância da pesquisa para o apri-
moramento da qualidade dos serviços, bem como, da participação 
deles nessa etapa do estudo. Desta forma, a amostragem intencional 
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ocorreu baseada na escolha dos sete primeiros sujeitos que se dis-
puseram a participar. 

Foram inclusos(as), sem distinção de sexo: mães e pais de 
crianças e adolescentes diagnosticados(as) com o Transtorno do Es-
pectro Autista inseridos(as) no NAAAF, que estavam no núcleo nos dias 
relativos à coleta de dados, e expressaram o desejo em participar da 
pesquisa. Foram exclusos(as): mães e pais de crianças e adolescen-
tes que não possuíam diagnóstico do Transtorno do Espectro Autis-
ta; mães e pais de crianças e adolescentes diagnosticados(as) com 
Transtorno do Espectro Autista, mas não estavam inseridos(as) no 
NAAAF; mães e pais de crianças e adolescentes diagnosticados(as) 
com Transtorno do Espectro Autista inseridos(as) no NAAAF, que não 
estavam na instituição referida nos dias relativos à coleta de dados; 
mães e pais de crianças e adolescentes autistas diagnosticados(as) 
com Transtorno do Espectro Autista inseridos(as) no NAAAF, que não 
aceitaram participar da pesquisa.

No estudo em questão foram aplicados um questionário socio-
demográfico e uma entrevista semiestruturada, que foram respondi-
dos, individualmente, por sete mães e pais de crianças e adolescentes 
autistas atendidos(as) pelo NAAAF.

O estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em 
Pesquisa – CEP, da Faculdade Santa Maria - FSM. Posteriormente à 
sua aprovação e parecer favorável Nº 2.096.332, foi encaminhado um 
oficio para o NAAAF, objetivando o agendamento prévio da coleta de 
dados, que ocorreu no turno da manhã, em um único dia do mês de 
agosto de 2017, no período de quatro horas. 

Os dados foram analisados à luz da análise de conteúdo de Bar-
din (1977). O material que se obteve mediante a entrevista semiestru-
turada, foi analisado por meio da análise categorial temática. Com re-
lação aos dados obtidos por meio do questionário sociodemográfico, 
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foram analisados quanto à prevalência da idade, gênero, estado civil, 
nível de escolaridade, ocupação, renda familiar e número de filhos(as). 
Os dados foram tabulados no Microsoft Oficce Excel 2007, apresenta-
dos e analisados em forma de tabelas, conforme o percentual atingido, 
posteriormente, a discussão foi baseada a partir de contribuições de 
autores que já haviam publicado estudos referentes à temática.

Em decorrência do presente estudo ter envolvido seres huma-
nos, a sua realização foi pautada nos procedimentos éticos da Reso-
lução n° 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este estudo contou com a presença de sete participantes (seis 
mães e um pai) de crianças e adolescentes autistas que frequentavam 
o NAAAF. Os dados estão distribuídos em duas tabelas. A Tabela 1 é 
relativa aos dados extraídos por meio de um questionário sociodemo-
gráfico. A Tabela 2 é referente aos dados obtidos por meio de uma 
entrevista semiestruturada, os quais foram analisados com base na 
análise de conteúdo de Bardin. 

Tabela 1. Características Sociodemográficas dos Participantes

GÊNERO N (7) IDADE                                         N (7)

Masculino                                            
Feminino                              

1
6

25 anos                                                 
28 anos                                                 
29 anos                                                 
34 anos                                                 
35 anos                                                 

1
2
1
2
1

ESTADO CIVIL                  N (7) NÚMERO DE FILHOS(AS)             N (7)

Casado(a)                                  
Solteiro(a)                             

6
1

1 filho(a)                                           7
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LOCAL EM QUE RESIDE             N (7) ATUAL OCUPAÇÃO                    N (7)

Em uma Casa com a Família 7 Dona do Lar                                         
Agricultor                                            
Auxiliar de Serviços Gerais                 

5
1
1

NÍVEL DE ESCOLARIDADE       N (7) RENDA FAMILIAR                       N (7)

Superior Incompleto                              
Nível Médio Completo                          
Nível Fundamental Completo                
Nível Fundamental Incompleto             

1
3
1
2

Mais de Dois Salários Mínimos              
Um Salário Mínimo (Beneficio 
Prestação Continuada)                                            
Menos de Um Salário 
Mínimo (Bolsa Família)                                                   

1

4

2

Fonte: Dados sociodemográficos de pais e mães de 
crianças e adolescentes autistas – 2017.

Como se pode observar na Tabela 1, o gênero feminino aparece 
em maior proporção; não existindo diferenças significativas entre as 
idades dos participantes, sendo que, a média de idade corresponde 
a 30,4 anos. O estado civil encontrado em maior porcentagem equi-
vale ao casado(a); todos os participantes possuíam apenas um(a) 
filho(a), bem como, residiam em uma casa com a sua família. Quanto 
à ocupação profissional e à renda familiar, as categorias que apa-
receram, respectivamente, em maior porcentagem correspondem à 
dona do lar e um salário mínimo oriundo do Benefício de Prestação 
Continuada - B.P.C.

No estudo realizado por Segeren e Françozo (2014), sobre as 
vivências de mães de crianças e adolescentes autistas, todas as pes-
soas entrevistadas eram mães de crianças e adolescentes com TEA; 
quanto ao estado civil, a maior porcentagem das mães se autonomeou 
separada, seguido por casada, e uma menor porcentagem, solteiras. 
Sobre a ocupação, a maioria relatou não trabalhar, uma pequena por-
centagem afirmou trabalhar de diarista.

Analisando os dados sociodemográficos contidos na Tabela 1, 
e comparando com o estudo de Faro et al. (2019), é possível observar 
discrepâncias entre os dois estudos, no que se refere ao gênero dos 
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participantes, pois, na pesquisa citada, houve participantes apenas do 
gênero feminino. Já a presente pesquisa, possuiu como participantes 
pessoas de ambos os sexos, no entanto, a maior parte corresponde 
ao gênero feminino, essa diferença também se estende ao estado civil 
dos participantes, pois a maioria afirmou estar casado(a).

Os estudos de Faro et al. (2019) e Lemos et al., (2016), também 
corroboraram com os dados encontrados sobre o gênero, pois a maio-
ria dos participantes da pesquisa também pertencia ao gênero femi-
nino. Já o estudo de Constantinidis e Pinto (2020), sobre as vivências 
de mães de crianças autistas, corroboram com os dados encontrados 
sobre a ocupação das mães, uma vez que, em seu estudo, a ocupação 
da maioria delas estava atrelada aos cuidados do(a) seu(sua) filho(a), 
que possuía o Transtorno do Espectro Autista, sendo que, algumas 
interromperam as suas atividades e objetivos em prol de se dedicar 
integralmente aos(as) seus(suas) filhos(as).

Em virtude da dedicação integral da mãe ao(a) filho(a) autista, 
há um comprometimento no desempenho de outras atividades, dentre 
elas: o trabalho, estudos, lazer etc, as quais são fundamentais na vida 
do ser humano. A sua ausência ou limitação poderá implicar no compro-
metimento da saúde mental da mãe, sobretudo, na do(a) filho(a) autista, 
justamente em decorrência dessas privações (FARO et al., 2019).

Em suma, pode-se perceber que, no tratamento das crianças 
e adolescentes com TEA atendidos(as) pelo NAAAF, há uma maior 
participação do gênero feminino, ou seja, das mães. Essa conjuntura 
é, no mínimo, preocupante, pois ao realizar esse processo, essas 
mulheres estão se sobrecarregando em atividades atreladas aos cui-
dados dispensados às(aos) suas(seus) filhas(os), o que pode ser 
comprovado quando se observa o fato de que a ocupação da maioria 
corresponde a de donas do lar, bem como, a quantidade de filhos(as) 
é relativa a apenas um(a), que possui justamente o Transtorno do 
Espectro Autista, consequentemente, requerendo maiores cuidados. 
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É válido ressaltar que, a maioria das participantes era casada, indi-
cando uma maior concentração do gênero feminino no desempe-
nho do papel de cuidador(a). Portanto, evidencia-se a necessidade 
do acompanhamento dessas mulheres pelos(as) profissionais que 
compõem a equipe técnica do NAAAF, objetivando o fornecimento 
de suporte e minimização das consequências provenientes dessa 
polarização de responsabilidade.

Dados específicos do estudo

Tabela 2. Temas e categorias relacionados aos discursos de pais e 
mães de Crianças e Adolescentes Autistas que frequentam o NAAAF.

TEMAS CATEGORIAS

Processo de inserção no NAAAF e 
matrícula na instituição escolar

Matrícula na instituição escolar

Número e frequência de terapias

Relação dos professores(as) com as 
crianças que possuem o Transtorno do 
Espectro Autista e frequentam o NAAAF

Despreparo

Dificuldade com a mudança de rotina

Processo de comunicação do NAAAF 
com a instituição escolar

Não há percepção

Relação dos pais/mães de crianças 
autistas com a equipe técnica

Boa

Problemas na comunicação

Percepção de mudanças pelos fa-
miliares de crianças autistas após 
a sua inserção no NAAAF

Percepção de mudanças benéficas

Não foram observadas mudanças progressivas

Fonte: Análise de Conteúdo das entrevistas com pais e mães de 
crianças e adolescentes autistas que frequentam o NAAAF - 2017.
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O processo de inserção no NAAAF  
e matrícula na instituição escolar

De acordo com os dados empíricos fornecidos pelos(as) pais e 
mães de crianças e adolescentes autistas sobre o processo de inser-
ção no NAAAF e matrícula na instituição escolar, emergiram as seguin-
tes categorias: matrícula na instituição; frequência de encontros.

 A categoria matrícula na instituição revelou-se a partir da fala de 
mães e pais de crianças e adolescentes autistas, e denota presença 
ou ausência de matrícula de crianças ou adolescentes na instituição 
escolar, como se pode constatar a partir de relatos abaixo:

“não” (entrevistada 01).

“já, ela tá desde fevereiro, assim, a partir desse ano mesmo que 
ela começou, eu não botei (SIC) ela em creche, esse ano mes-
mo que ela foi pra escola mesmo”(entrevistada 02).

“frequenta [...] dois dias por semana só, é porque segunda e 
terça a gente vem pra cá e, sexta. Aí ele só vai na quarta e na 
quinta” (entrevistado 03).

“sempre estudou na escola regular” (entrevistada 04).

De acordo com Dias, Braga e Buytendorp (2017), algumas 
crianças, mesmo que diagnosticadas precocemente com o TEA, não 
são matriculadas concomitantemente na escola de ensino regular; por 
vezes, esse fato ocorre em decorrência da superproteção dos pais, fa-
zendo com que a criança ingresse na escola em uma idade geralmente 
avançada, o que pode representar uma maior dificuldade para elas se 
ajustarem e organizarem no ambiente escolar.

No que concerne à relevância que a instituição escolar repre-
senta para o público autista, Lemos et al., (2016) salientam quanto à 
necessidade das crianças autistas estarem inseridas em instituições 
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escolares, pois o ambiente escolar oferece espaço para que a criança 
com TEA possa estabelecer relações com outras crianças da sua fai-
xa etária, possibilitando a oportunidade de, por meio do convívio com 
o outro, aflorar e/ou aprimorar suas habilidades, proporcionando aos 
professores a chance de desconstruir estereótipos. 

Sobre a importância da educação inclusiva, Freitas e Souza 
(2021) afirmam que ela possui uma perspectiva que perpassa a in-
teração social oferecida pelo âmbito escolar, sendo que, um dos 
seus objetivos corresponde à aprendizagem, baseando-se a partir 
da perspectiva da existência de heterogeneidades, ou seja, nos dife-
rentes indivíduos e suas subjetividades, bem como, formas e tempos 
peculiares de aprender. Portanto, a escola precisa se adequar ao seu 
alunado, não esperando que ele se enquadre em modelos metodoló-
gicos fixos, isto posto, deve se flexibilizar, respeitando e disseminan-
do a diversidade do ser humano, e, é claro, esse processo implica 
em modificações necessárias, a exemplo de: formação continuada 
dos professores, sobretudo, modificações no processo de ensino e 
políticas públicas para isso.

O serviço de Atendimento Educacional Especializado - AEE 
é uma modalidade de atendimento que deve ser desenvolvida nas 
salas de recursos multifuncionais, estas, possuindo obrigatoriedade 
de estar presentes nas escolas regulares em todas as esferas, sendo 
elas: municipal, estadual, federal etc. O AEE propõe-se a complemen-
tar e suplementar a formação curricular do ensino regular do sujeito 
com deficiência, sendo oferecido na sala de recursos multifuncionais, 
no horário oposto ao frequentado pelo sujeito na instituição escolar 
regular. Um dos principais objetivos dos serviços oferecidos pelo AEE 
corresponde ao trabalho, em conjunto, com a instituição escolar, com 
o intuito de se trabalhar as necessidades do sujeito, considerando 
as suas potencialidades, viabilizando aos educandos da educação 
especial a oportunidade de trabalhar as suas dificuldades (FREITAS; 
SOUZA, 2021).
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Diante dos dados acima expostos, que compõem a presente 
categoria, e se respaldando na literatura supracitada, pode-se enfatizar 
quanto à importância e necessidade do público autista do NAAAF estar 
inserido no ambiente escolar o mais rápido possível, a fim de que se 
possam diminuir as barreiras e dificuldades encontradas/sentidas pe-
las pessoas com TEA. Haja vista que o espaço escolar viabiliza meios 
para que o ser humano possa melhor se desenvolver, bem como, a 
partir da interação com os seus pares, seja possível reduzir o impac-
to do preconceito oriundo da intolerância à diversidade, inerente em 
nossa sociedade. Desta forma, faz-se imprescindível que os pais de 
crianças autistas insiram o quanto antes os seus filhos na instituição 
escolar, sobretudo, que a equipe técnica do núcleo os oriente e reforce 
quanto à relevância.

No que compete à criança com TEA, que não estava matricula-
da na instituição escolar, é inegável a presença dos reais e potenciais 
prejuízos que esta criança está refém, por não ter sido precocemente 
matriculada na instituição escolar, bem como, a substancial pertinên-
cia, necessidade e responsabilidade do NAAAF em acompanhar esse 
processo e orientar as mães e os pais sobre a necessidade dos seus 
filhos frequentarem o quanto antes a escola.

Quanto aos serviços relativos ao atendimento especializado, 
devem ser oferecidos no contraturno ao que a criança ou adolescente 
estuda, pois eles se configuram enquanto complementares à Educa-
ção Básica, e não como substitutos. Portanto, urge a necessidade de 
atitudes provenientes da equipe técnica do NAAAF quanto a não pres-
tação de serviços no horário em que as crianças e adolescentes estão 
matriculados(as) na instituição escolar.

Sobre a categoria frequência de encontros, ocorre a denotação 
do número de encontros semanais das crianças e adolescentes autis-
tas com a equipe profissional técnica do NAAAF. Conforme as falas de 
pais e mães, os encontros com a equipe técnica ocorrem três vezes na 
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semana, sendo que, em cada dia, havia uma profissional de uma espe-
cialidade distinta, que correspondia a uma terapeuta ocupacional; uma 
psicóloga e uma fonoaudióloga. Baseando-se no conteúdo exposto 
por unanimidade pelos pais que levam seus filhos para o núcleo três 
vezes na semana, segundo alguns relatos, a frequência e número de 
encontros são insuficientes, podendo-se constatar a partir dos trechos 
das seguintes falas:

“assim, eu venho na segunda, três vezes por semana, segunda 
terça e sexta. É a segunda é a terapeuta, na terça é a psicóloga 
(SIC) e na sexta que é hoje é a fono” (entrevistada 01).

“Assim, o que eu questiono muito é assim, as terapias são pou-
cas que era pra ser mais, né? Quem tem filho autista sabe da 
dificuldade, e ainda tem casos assim que quando faltam já que-
bram [...] o que tiver pra vir ela vem, é como eu disse, o psiquiatra 
disse eu acho que não há necessidade, mas ela falta a interação, 
então se eu levo ela ao posto de saúde eu vejo ela interagindo 
com as outras crianças e isso me faz bem e faz bem pra ela, não 
é só a fono lá na sala não, que a gente tem que observar não” 
(entrevistada 4).

“Sempre eu trago os três dias, é uma raridade eu faltar, a não ser 
que ele teje (SIC) doente né, ou eu mesmo doente, mas mesmo 
eu doente, ainda trago ele. Quando eu não posso minha irmã 
traz, minha mãe traz. Eu não deixo ele perder nenhuma sessão, 
que é muito bom pra ele, né? Que é assim, era pra ser duas vez 
na semana e só tem uma vez né e se perder aí oito dia pra ter a 
próxima né” (entrevistada 6).

O estudo de Lima e Laplane (2016), sobre a escolarização de 
alunos com autismo, corrobora com os dados encontrados sobre as 
áreas de atuação dos profissionais que compõem a equipe multiprofis-
sional e atuam nas instituições educacionais especializadas que foram 
alvo de sua pesquisa, os quais correspondem a psicólogos, terapeu-
tas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psiquiatras.
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Reforçando quanto à relevância da equipe multidisciplinar, Dias, 
Braga e Buytendorp (2017) frisam quanto à importância da presença 
dessa equipe no processo de inclusão escolar, pois, ao se falar de 
inclusão, subentende-se que esta perpassa a relação professor-aluno, 
sendo que, todos os progressos alcançados mediante essa relação e 
atividades construídas pelos dois, podem e devem ser potencializados 
por uma equipe multidisciplinar, e esta equipe deve ser constituída a 
partir de profissionais das mais variadas áreas, a exemplo de: terapeu-
ta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo, psicólogo etc. 

Tendo como base os dados contidos nessa categoria, no que 
concerne à importância de uma equipe multidisciplinar, percebe-se que 
a presença desses profissionais é fundamental ao acompanhamento 
do público autista na esfera escolar, para se trabalhar as dificuldades e 
auxiliar no processo de redução de barreiras, viabilizando o alcance e 
maximização das potencialidades, favorecendo a inclusão escolar. De 
acordo com a maioria dos relatos dos participantes da pesquisa, os 
benefícios proporcionados às crianças e adolescentes com TEA pelo 
trabalho da equipe multiprofissional do NAAAF (embora possivelmente 
sejam realizados em uma perspectiva predominantemente clínica), são 
promissores e visualizados pelos(as) mães/pais e demais familiares 
do público autista, refletindo na assiduidade diante dos atendimentos 
oferecidos pelo Núcleo.

 Essa percepção dos familiares quanto à importância do serviço 
especializado é essencial para que ocorra a colaboração na continui-
dade de questões relativas ao tratamento e evolução do público com 
TEA. É importante ressaltar acerca da preocupação sentida por mães 
e pais a respeito da lacuna oriunda da falta de profissionais, pois, le-
vando em consideração que o encontro com cada profissional de uma 
área específica ocorre uma vez na semana, uma ausência implica em 
quinze dias sem atendimento, o que representa uma falha/quebra nos 
resultados proporcionados pelos atendimentos.
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Relação dos(as) professores(as) com  
as crianças que possuem o Transtorno  
do Espectro Autista e frequentam o NAAAF

Quando os(as) mães/pais foram questionados(as) a respeito 
desse tema, a partir de suas falas surgiram as seguintes categorias: 
despreparo; dificuldade com a mudança de rotina.

A categoria despreparo surgiu com base nas falas de mães e 
pais de crianças e adolescentes autistas que foram questionados a 
respeito da relação dos professores com seus filhos, eles relataram 
que há um despreparo desses profissionais para lidar, em sua prática 
didática, com crianças e adolescentes que possuam o Transtorno do 
Espectro Autista, como se pode constatar através das seguintes falas:

“Depende, tem uns que entendem o que é o autismo, tem outros 
que não entendem, tem outros que não querem saber” (entre-
vistada 04).

“Assim, ela não tem muita noção né, é uma pessoa que não tem 
preparação pra cuidar dela [...] é tanto que eu oriento ela, em 
como ela tratar ela na sala, né? Pra ver se ela fica na sala, que 
o que eles oferece é só tarefinha e ela num (SIC) se interessa 
muito” (entrevistada 07).

Os resultados da pesquisa realizada por Luz, Gomes e Lira 
(2017), acerca de narrativas sobre a inclusão de uma criança autis-
ta, reforçam os dados encontrados, pois revelam o desconhecimento 
prévio da professora que participou da pesquisa quanto ao Transtorno 
do Espectro Autista, bem como, dissociação entre teoria e prática, o 
que se confirma quando a professora faz referência à sua prática, no 
entanto, esta não é acompanhada pelo embasamento de teorias que 
possam justificá-las. Entretanto, a metodologia utilizada pela profes-
sora, sobretudo, a relação estabelecida com a criança autista, possi-
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bilitou o seu desenvolvimento e refletiu visivelmente em seu nível de 
aprendizagem. 

Os dados encontrados por Luz, Gomes e Lira (2017) são relati-
vos ao despreparo da professora e da auxiliar pedagógica que acom-
panham a criança com o Transtorno do Espectro Autista, sobretudo, a 
omissão da escola no que tange à disponibilidade de capacitações a 
esses profissionais sobre o TEA, bem como, a resistência de mães e 
pais em aceitar o diagnóstico dos seus filhos, sendo que, todos esses 
fatores contribuem e favorecem com o fortalecimento da exclusão.

Faz-se importante o conhecimento teórico de professores so-
bre ao Transtorno do Espectro Autista, para que esses profissionais 
possam ter um maior entendimento quanto à temática, e esse conhe-
cimento venha a refletir na sua prática profissional. Além disso, outros 
fatores interferem na prática pedagógica inclusiva de professores, a 
exemplo das suas crenças e sentimentos quanto à criança e/ou ado-
lescente com TEA (FREITAS; SOUZA, 2021).

Os dados encontrados no presente estudo vão ao encontro dos 
já existentes na literatura, no que se refere ao despreparo observado 
nos profissionais das instituições escolares, distanciamento do enlaça-
mento necessário entre a teoria e prática. Portanto, é possível enfatizar 
quanto à importância do aprimoramento na formação desses sujeitos, 
do acompanhamento pedagógico junto aos profissionais inseridos nas 
instituições escolares, no que concerne à disponibilidade de supervi-
sões e capacitações, para que possam aprimorar o fazer profissional, 
e, com isso, colaborem com o processo de inclusão.

 No que tange à categoria dificuldade com a mudança de rotina, 
ela emergiu a partir de relatos de uma mãe de uma criança autista, e 
o conteúdo do seu relato denota que a sua filha sente dificuldade em 
se adaptar a uma nova rotina, fato observado a partir da seguinte fala:
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“é bem, assim, ele, assim, é como, nem sei explicar porque 
quando ele fica de férias, aí quando volta, aí tem aquela pra acos-
tumar, entendeu? Mas é bem, enfim, é bem” (entrevistada 05).

As autoras Sanini e Bosa (2015), em seu estudo sobre autismo 
e inclusão na educação infantil, ressaltam que, a partir de observações 
provenientes de pais e mães de crianças autistas quanto às dificulda-
des sentidas por seus filhos com TEA, foi percebido que, na interação 
dessas crianças com as demais, de início havia a existência de agres-
sões para com os seus colegas. Mas, de acordo com os estudos das 
autoras, aos poucos, as crianças com TEA foram se adaptando ao 
meio, e os comportamentos agressivos foram cessando, e elas foram 
estabelecendo boas relações com todos.

Destarte, fazendo um comparativo do relato pertencente a essa 
categoria e o estudo supracitado, constata-se a real presença de difi-
culdades no processo de adaptação do público com TEA. Mas, prin-
cipalmente, é possível perceber a superação dessas dificuldades e a 
importância do meio escolar não só em nível de alfabetização, mas, 
sobretudo, da presença de interação social, a qual é indispensável ao 
convívio em sociedade.

O processo de comunicação  
do NAAAF com a instituição escolar

A partir de questionamentos aos pais sobre o processo de co-
municação do NAAAF com a instituição escolar, revelou-se a seguinte 
categoria: não há percepção. 

A categoria não há percepção revelou-se por meio dos relatos 
das mães que foram entrevistadas, e simboliza ausência de uma co-
municação direta entre os(as) profissionais que compõem a equipe 
técnica do NAAAF com os profissionais da instituição escolar, no que 
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toca à ocorrência de uma comunicação direta e efetiva quanto ao 
acompanhamento de crianças e adolescentes autistas, limitando-se a 
um questionamento tímido dessas questões às(aos) mães/pais, o que 
pode ser constatado nos trechos das falas abaixo:

“não, eles sempre perguntam quando eu vem, né? Fazer o tra-
tamento dele, se ele tá indo pra escola, mas assim, na escola 
eu nunca ví, mas eles pergunta como tá, como tá indo” (entre-
vistada 05).

“assim, a psicóloga, pergunta como ela tá a relação dela com a 
escola, mas pra falar abertamente com a escola, não” (entrevis-
tada 07).

“assim, ela sempre diz que vai entrar em contato com a escola 
pra saber porque como ele tem dificuldades, então, pra escola 
trabalhar em cima daquilo. [...] ainda tá assim, ainda não passa-
ram pra mim, a escola que foram algum profissional, mas antes, 
que mudou alguns profissionais, foram até a escola dele, dona S. 
M., já foi, não sei se doutor J. B se já foi, ou já chamou professor 
aqui pra conversar e explicar melhor” (entrevistada 06).

As atividades que são desenvolvidas no Atendimento Educa-
cional Especializado perpassam o atendimento individual direcionado 
à criança, adolescente ou jovem com deficiência. Nele são (ou devem 
ser) oferecidos apoio à família, elaborados instrumentos metodológi-
cos com teor pedagógico que possam auxiliar os professores em sala 
de aula. Nesse meio, é disponibilizado suporte aos docentes, no que 
tange à formação continuada e aprimoramento da sua prática peda-
gógica, ambos estando vinculados ao processo de inclusão, e isso 
ocorre por intermédio do Centro de Apoio Pedagógico que correspon-
de a um espaço no qual estas atividades são realizadas (SOUSA; ME-
NEZES, 2020).

O profissional de Psicologia pode contribuir de maneira ímpar no 
processo de inclusão escolar, e, neste meio, o atendimento individual 
é de suma importância para minimizar as dificuldades que o sujeito 
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possa vivenciar. Contudo, a atuação do psicólogo escolar perpassa 
a perspectiva individualizante, haja vista a existência de um leque de 
possibilidades de atuação capaz de contribuir com a efetivação do 
processo de inclusão escolar. Dentre estas possibilidades, esse pro-
fissional pode e deve auxiliar na formação continuada de professores, 
bem como, oferecer suporte mediante supervisões quanto à didática 
necessária ao fazer profissional na perspectiva da inclusão, como tam-
bém, auxiliar os familiares no que tange a questões inerentes ao mane-
jo do público com deficiência, transtornos ou necessidades educativas 
especiais (BENITEZ; DOMENICONI, 2018).

Levando em consideração os dados obtidos na pesquisa e 
expostos na presente categoria, no que concerne à comunicação 
dos(as) profissionais do NAAAF com a instituição escolar, sobretudo, 
as informações supracitadas referentes às atividades que devem ser 
desempenhadas em uma instituição especializada ou sala de recur-
sos multifuncionais por intermédio do AEE. Percebe-se que os serviços 
disponibilizados pelo Núcleo ocorrem em uma perspectiva clínica indi-
vidualizante, deixando de lado as normativas que orientam o funciona-
mento do serviço, a exemplo da existência de comunicações cruciais 
com a instituição escolar, que corresponde a um dos principais cam-
pos em que o sujeito estabelece interações sociais com indivíduos de 
sua faixa etária, favorecendo uma série de aprendizagens, entre elas, 
a superação e minimização de suas dificuldades. Baseando-se nes-
ses benefícios, faz-se necessário que os(as) profissionais do NAAAF 
trabalhem com um olhar para além do enfoque clínico, estabelecendo 
a comunicação intersetorial direta com a rede de serviços que atende 
ao público com TEA, pois, do contrário, estarão responsabilizando e 
reduzindo o sujeito às suas dificuldades.
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A relação de pais e mães de crianças  
e adolescentes autistas com a equipe técnica 

A partir da temática relação dos pais e mães de crianças au-
tistas, revelaram-se duas categorias, sendo elas: “boa” e “problemas 
na comunicação”.

A categoria boa emergiu de relatos de mães que classificaram a 
relação comunicativa entre os profissionais do NAAAF e as(os) mães/
pais de crianças e adolescentes autistas como positiva e eficaz, o que 
é representado nos relatos abaixo:

“eu mesmo no meu, com o é que diz? Eu acho legal tudim (SIC) 
eu acho, né? Graças a DEUS” (entrevistada 02).

“é boa, a gente se dá muito bem, graças a Deus, eles são umas 
pessoas maravilhosas, a B. do NAAAF, e a S. que é a psicólo-
ga ela sempre tá procurando nos ajudar, sempre tá mantendo a 
gente informado das coisas e, tá sendo ótimo, graças a Deus! 
Nossa! É uma equipe muito boa, eu não tenho porque reclamar 
de nada porque a porta tá aberta” (entrevistada 05).

De acordo com estudo de Lima et al., (2020) sobre o nível de 
satisfação dos familiares de usuários que utilizam os serviços de saúde 
mental, constatou-se que a maioria desses sujeitos estava satisfeita 
com a qualidade dos serviços oferecidos, considerando-se que uma 
pequena porcentagem se mostrou insatisfeita. Segundo os autores, 
não houve alteração quanto ao nível de satisfação com os serviços 
oferecidos pelo Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e demais se-
tores de saúde. Essa invariabilidade pode ser indicativa de falhas no 
oferecimento dos serviços, no que tange à possibilidade da ocorrência 
de restrição ao atendimento ambulatorial e medicamentoso, em espe-
cial, no CAPS, uma vez que, os serviços oferecidos nesse dispositivo 
perpassam essa modalidade.
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Pode-se perceber que o estudo supramencionado corrobora 
com os relatos das participantes contidos na presente categoria, mais 
precisamente ao que compete à satisfação dos familiares quanto à 
qualidade dos serviços oferecidos pelos profissionais dos dispositivos 
de saúde. Estes dados são relevantes, haja vista a substancial impor-
tância do estabelecimento de vínculos entre a equipe multiprofissional, 
familiares e usuários dos serviços, considerando-se que, para que os 
tratamentos oferecidos ocorram com efetividade, faz-se indispensável 
a coparticipação de todas as pessoas pertencentes à rede de convívio 
daquele sujeito.

A categoria problemas na comunicação revelou-se a partir das 
falas de pais/ mães de crianças e adolescentes autistas, correspon-
dendo a questões que ocorreram e/ou ocorrem no processo de comu-
nicação entre a equipe técnica profissional do NAAAF e pais e mães 
de crianças e adolescentes autistas que possam, de alguma maneira, 
ter prejudicado a maximização dos serviços oferecidos pelo núcleo.

“por enquanto tá bom, tá bem, só que a gente quer assim uma 
comunicação certa delas, porque a gente dá muita viagem per-
dida aqui, igual segunda-feira, segunda-feira a gente vei (SIC). E 
nós moramos no Tipi de cima, são vinte e oito quilômetros daqui, 
quer dizer é uma viagem perdida, né? E se ela comunicasse, nós 
levava ele pro colégio, né?” (entrevistado 03).

“ [...] tem dia que tá meio bagunçado, na minha opinião [...] já 
foi mais organizado aqui do que atualmente, na minha opinião” 
(entrevistada 04).

Em um estudo feito por Thiengo, et al., (2015) sobre o nível de 
satisfação de pais e mães em relação aos serviços oferecidos pelos 
CAPSi, a maioria desses sujeitos se encontrava satisfeita com a qualida-
de dos serviços oferecidos, e mantinha uma boa relação com a equipe 
profissional, no entanto, algumas(uns) mães/pais estavam insatisfeitos 
com o fato de a instituição não oferecer atendimento individual.
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A partir dos dados acima apresentados, do estudo realizado por 
Thiengo, et al., (2015), é possível inferir que os estudos dos autores 
corroboram, em parte, com os resultados obtidos na presente cate-
goria, a julgar por, ainda que esses dados não coincidam quanto aos 
motivos responsáveis por desencadear satisfação/insatisfação nes-
ses sujeitos, no que se refere à percepção e avaliação da qualidade 
dos serviços oferecidos, o sentimento se faz presente em ambos. Em 
outras palavras, constata-se semelhança, pois mesmo que essas(es) 
mães/pais estejam parcialmente satisfeitas(os) com a qualidade dos 
serviços oferecidos pelas instituições, há a presença de ressalvas 
quanto às configurações dos serviços e à visualização da necessidade 
de aperfeiçoamento.

Tendo como base a fala de um pai, esse aperfeiçoamento deve 
ocorrer na área comunicativa do Núcleo com as mães e os pais do 
público com TEA, pois a ausência de comunicação, ou presença de fa-
lhas em seu manejo, está prejudicando diretamente as(os) mães/pais, 
principalmente as crianças e adolescentes com TEA. Urgindo daí a ne-
cessidade de aprimoramento quanto a esta prática, pois essa lacuna 
poderá implicar em graves consequências a curto prazo, a exemplo 
da descredibilidade e abandono ao tratamento. É válido salientar que 
a criança que está estudando no mesmo turno que frequenta o Núcleo, 
como frisado ao longo do presente estudo, esta prática não é permitida 
pelas normativas que regem o funcionamento das instituições especia-
lizadas, sendo crucial que os profissionais que compõem a equipe téc-
nica do Núcleo, aprofundem os seus conhecimentos sobre os marcos 
legais das políticas em que atuam, e orientem as suas práticas a partir 
das normativas existentes.
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A percepção dos familiares quanto  
às mudanças de crianças autistas  
após a sua inserção no NAAAF

A partir do questionamento sobre a percepção de mudanças 
pelos familiares de crianças autistas após a sua inserção no NAAAF, 
tendo como base a fala das(os) mães/ pais que foram entrevista-
das(os), revelaram-se as seguintes categorias: percepção de mudan-
ças benéficas; não foram observadas mudanças.

No que tange à categoria percepção de mudanças benéficas, 
esta categoria emergiu das falas da maioria das(os) mães/pais do 
público com TEA, e está vinculada às mudanças percebidas por meio 
das terapias realizadas ao longo dos encontros. De acordo com os 
relatos dos sujeitos, essas mudanças são visivelmente perceptíveis, 
e se estendem às várias esferas da vida dessas crianças e adoles-
centes, fato que se evidencia a partir dos seguintes trechos das falas 
de pais entrevistados.

“ele melhorou, tá melhorando muito porque antes ele não falava 
e agora tá falando algumas palavrinhas, mamãe, vovô, titia, né 
meu fi? (SIC), é vovô” (entrevistada 01).

“tá, tá muito melhor, melhorou bastante” (entrevistado 03).

“eu sinceramente digo a todo mundo, repito! Acho que eu sou 
uma dessas mães que abraçam essa causa, terapia realmente 
funciona, desde que seja frequente, não adianta eu vir uma vez 
no mês e dizer que não estou vendo resultado, não tá vendo re-
sultado que não vem frequentemente, eu sou uma das mães que 
sempre digo, no dia que eu ver que as terapia não está fazendo 
efeito, eu não venho mais” (entrevistada 04).

“aham! (SIC) Houve um pouquinho de mudança, não que seja 
radical, toda assim, né? De um dia pra outro, né? Mas com os 
dia-a-dia, com o tempo ele tá se adaptando melhor, ainda tem 
alguma dificuldade, mas além disso ele tá bem melhor” (entre-
vistada 06).
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 Os estudos dos autores Nascimento, Silva e Dazzani (2015) 
apresentam os resultados do acompanhamento de uma criança com 
TEA no seu meio escolar, em que a escola é percebida enquanto esfera 
terapêutica, e, por intermédio do acompanhamento da professora e 
de uma estagiária de Psicologia, ocorreu a percepção de mudanças/
evoluções significativas na criança com TEA. Estas estando atreladas 
à linguagem, comportamento e interação social, além desse acom-
panhamento, a criança também era atendida por uma equipe multi-
profissional. Os autores frisam que não se pode ter certeza de que 
os resultados alcançados foram obtidos também em decorrência do 
acompanhamento da criança pela equipe multiprofissional.

Fazendo uma ponte com os resultados obtidos nessa catego-
ria com os do estudo acima, apresentado pelos autores Nascimento, 
Silva e Dazzani, (2015), pode-se salientar que os resultados foram ob-
tidos em um ambiente distinto do NAAAF, em outras palavras, em uma 
instituição escolar, e não em um ambiente predominantemente clíni-
co - como ocorre no NAAAF-, ainda que haja imprecisão nos estudos 
dos autores quanto às contribuições das intervenções realizadas pela 
equipe multidisciplinar no alcance dos resultados positivos, é crucial 
enfatizar que os atendimentos realizados pela equipe multiprofissional 
devem ocorrer, preferencialmente, em uma sala de recursos multifun-
cionais no ambiente escolar. Portanto, é possível inferir que os resul-
tados obtidos pelos autores são frutos de diferentes intervenções e, a 
partir dessa perspectiva, há a corroboração existente entre os estudos 
dos autores com os resultados da presente pesquisa, no que tange à 
visualização de evoluções, estas variando entre ganhos na linguagem, 
comportamento e interação social. 

As falas de pais e mães presentes nesta categoria, acerca da 
percepção de evoluções oriundas dos atendimentos oferecidos pelo 
NAAAF, evidenciam a importância da existência dos atendimentos es-
pecializados na minimização e/ou exclusão das dificuldades sentidas 
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pelo público autista. Contudo, também é necessário frisar que, por 
mais que a atual configuração de atendimentos esteja desencadeando 
evoluções, é essencial se ressaltar a possibilidade de maximizá-los, e o 
estabelecimento efetivo de uma comunicação intersetorial correspon-
de a uma dessas estratégias.

Sobre a categoria não foram observadas mudanças, ela re-
velou-se no relato de uma mãe e a não visualização de mudanças 
significativas depois da inicialização dos encontros semanais com a 
equipe técnica profissional do NAAAF, o que pode ser constatado na 
seguinte fala:

“assim, as dificuldades dela são muitas, né? Que ela tem dificul-
dade de se relacionar, de falar, e as coisas assim não tem muita 
evolução. E tanto que eles reclamam muito, assim, eles falam 
muito pra gente puxar pela fala dela em casa, porque na sala ela 
não fala nada, bem assim também é no dia-a-dia dela, porque 
ela repete frases em casa também, mas se a gente sair assim 
pro mundo com ela, ela não repete nada, num (SIC) fala nada [...] 
depois, assim porque a gente já acompanhava ela em Barbalha 
do mesmo jeito que era lá, né? E. (pai da criança) a evolução 
dela eu acho que tá a mesma” (entrevistada 07).

Em um estudo realizado por Lemos et al., (2016), quanto à con-
cepção de mães/pais e professoras(es) sobre o processo de inclu-
são escolar, verificou-se que, as(os) mães/pais  possuem concepções 
mais flexíveis quanto às necessidades, dificuldades e potencialidades 
das(os) suas(seus) filhas(os) que possuem o TEA, o nível de expecta-
tivas dessas(es) mães/pais quanto às potencialidades, em especial, a 
aprendizagem voltada à alfabetização, varia de acordo com o nível de 
transtorno que seus filhos possuam. 

Fazendo uma breve comparação quanto aos dados dessa ca-
tegoria aos encontrados na pesquisa de Lemos et al., (2016), pode-se 
inferir que, possivelmente, essa mãe não tenha visualizado grandes 
avanços no acompanhamento de sua filha em decorrência de ela, pro-
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vavelmente, possuir o transtorno do TEA entre o nível moderado ao 
severo, e pelo fato de ela estar em acompanhamento profissional e, 
provavelmente, apresentar evoluções, as expectativas da mãe quanto 
à evolução da sua filha podem estar impregnadas pelo modelo norma-
lizante existente em nossa sociedade, fatores que dificultam a visuali-
zação dos avanços conquistados pela filha.

CONCLUSÃO

Como discutido ao longo do presente estudo, é imprescindível 
que crianças e adolescentes autistas estejam inseridas(os) no âmbi-
to escolar o mais rápido possível, pois, se assim for, há o aumento 
considerável da probabilidade de minimizar questões atreladas ao 
preconceito, sobretudo, às dificuldades sentidas pelo público com 
TEA, assim como, fomentar o seu desenvolvimento biopsicosso-
cioespiritual e cultural. As instituições especializadas, ou salas de 
recursos multifuncionais, devem oferecer atendimentos especializa-
dos ao público com deficiência com o intuito de proporcionar-lhes a 
possibilidade de se trabalhar as dificuldades e desenvolver as suas 
potencialidades, mas, para isso, faz-se necessário que haja comu-
nicação intersetorial entre a rede de contato direto com o público 
com TEA, para viabilizar a oferta de atendimento, desempenhado de 
acordo com as reais necessidades.

Os objetivos do presente estudo foram contemplados e res-
pondidos, sendo que, por meio da análise dos dados, pode-se inferir 
que não existe comunicação e/ou parceria entre o NAAAF e a escola. 
Uma vez que, a comunicação direta entre os funcionários de ambas 
as instituições se faz ausente, bem como, nem todas as crianças e/ou 
adolescentes que estão inseridos no Núcleo, frequentam a instituição 
escolar e/ou a frequentam no horário oposto ao que são atendidos 
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pelo Núcleo, como também, há a existência de problemas na co-
municação entre as(os) mães/pais do público com TEA e a equipe 
profissional do Núcleo. 

Estes dados são sugestivos de que, ainda que a instituição ofe-
reça atendimento clínico na perspectiva individual ao público com TEA, 
e, em maioria, haja a percepção dos familiares quanto aos avanços 
viabilizados e/ou potencializados a partir da oferta desses serviços, é 
primordial que esses serviços sejam, de fato, pautados na legislação e 
suas respectivas normativas. Perpassando o atendimento estritamente 
clínico, enfatizando a indispensabilidade de uma comunicação direta 
e efetiva com as instituições escolares, a fim de que se possa oferecer 
um atendimento integral ao público com TEA, propiciando condições 
necessárias para a minimização e/ou superação das barreiras existen-
tes na sociedade.

 É importante ressaltar que a construção dessa pesquisa foi de-
safiante, haja vista a existência de uma série de dificuldades sentidas 
ao longo de sua construção, estas indo desde a escassez de artigos 
que abordem o tratamento oferecido ao público com TEA para além de 
fins nosológicos, focando na importância de uma visão biopsicosso-
cioespiritual e cultural do sujeito, à coleta de dados. Pois durante a rea-
lização desta, constatou-se o difícil acesso a documentos fundamen-
tais para sua realização, desta forma, fez-se necessária a execução de 
modificações quanto aos objetivos da pesquisa propostos no projeto.

 Essa dificuldade também se estende aos estudos publicados 
na área da Psicologia e pessoas com deficiência, pois foi percebida a 
existência de lacunas em decorrência de um número restrito de artigos 
publicados na área, sendo que, a maioria desses artigos também se 
restringia a uma análise estritamente clínica, deixando descoberto o 
enfoque imprescindível do social. Esses fatos, que são indicativos da 
existência e predominância de uma Psicologia ainda clientelista, elitista 
e distanciada das minorias sociais, o que é, no mínimo, lamentável. 
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INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é considerado uma 
disfunção do neurodesenvolvimento, que afeta as áreas intelectuais, 
sociais e comportamentais de um indivíduo, podendo ser definido, 
ainda, por um comprometimento na socialização, comunicação, re-
petição das falas e no interesse das atividades. Assim, crianças com 
TEA, possuem uma grande dificuldade de socialização, bem como na 
comunicação não verbal, fazendo com que as funções cognitivas se-
jam processadas de forma lenta, ocasionando uma menor interação 
social, demonstrando uma apatia (GAIATO, 2018).

 Os primeiros estudos desse transtorno foram desenvolvidos por 
Leo Kaner, médico austríaco. A partir das crianças que ele conduzia, 
observou que apresentavam algumas características peculiares como: 
dificuldade de interação, dificuldade na linguagem, atraso na fala e 
na motricidade, as quais ele designou de autismo infantil. Inicialmen-
te, acreditava-se que esses sintomas eram provindos da relação mãe 
e filho (mãe geladeira), que envolvia os aspectos de interação social 
(EVÊNCIO; FERNANDES, 2019; LOPES, 2017).

Muitas crianças que apresentam transtornos crônicos precisam 
de uma atenção especial. Dessa forma, o autismo também impõe es-
ses cuidados. Desse modo, a família precisa dar o suporte para essas 
crianças e, assim, os pais precisam acolhê-las. Sendo que as mães, 
na maioria das vezes, é quem oferece essa atenção, mais do que os 
pais, e, muitas vezes, se veem na condição de desamparo por parte 
dos maridos (DIAS et al., 2017).

Nesse contexto, muitas famílias, quando se deparam com diag-
nóstico de uma criança com TEA, enxergam-se em uma situação desa-
fiadora com relação a essas crianças, pois muitos pais desconhecem 
o transtorno. Um dos principais desafios é com relação ao comporta-
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mento das crianças, uma vez que, a criança diagnosticada com TEA 
costuma apresentar uma falta de contato visual, onde a mãe costu-
ma chama pelo nome e a criança não responde. Assim, é comum a 
preocupação dos pais nesse momento do início do diagnóstico, mas, 
para diminuir essas apreensões, faz sentido que os mesmos busquem 
apoio em grupos de outras famílias que vivenciem a mesma situação 
(SILVA et al., 2017).

Nesse sentido, a pesquisa tem como finalidade investigar como 
as mães de crianças com autismo, que frequentam o Centro de Atenção 
Psicossocial Infantil (CAPSi) da cidade de Cajazeiras-PB, enfrentam as 
dificuldades impostas pelo transtorno, bem como onde elas buscam 
apoio para auxiliar nessas dificuldades. Assim, a pesquisa justifica-se 
pela necessidade da busca sobre o diagnóstico, pois muitos pais, ao 
descobrirem, ficam perdidos sobre o mesmo. Apontando, assim, uma 
relevância, pois apresentará à sociedade um conhecimento acerca do 
assunto, já que são poucos os estudos sobre a concepção materna 
de diagnósticos autistas. Auxiliando, também, em instituições como 
o CAPSi, percebendo a problemática, interferindo de maneira eficaz.

METODOLOGIA

A presente pesquisa apresenta abordagem qualitativa do tipo 
exploratória descritiva. Segundo Gerhardt e Silveira (2008), a pesquisa 
qualitativa é aquela que não se preocupa com dados estatísticos, mas 
sim com a compreensão de um grupo social, defendendo um modelo 
para explicar o porquê das coisas, porém não quantifica valores. Nes-
se tipo de pesquisa, motiva o entrevistado a refletir e falar livremente 
sobre termos, tendo como finalidade emergir aspectos subjetivos.
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A pesquisa exploratória permite uma maior familiaridade entre 
pesquisador e o que está sendo pesquisado. Pode ser um tipo de pes-
quisa mais específica, parecendo com um estudo de caso, a pesquisa 
descritiva refere-se a uma pesquisa de campo, baseado em hipóteses, 
e é realizada a partir de fenômenos, tendo como objetivo a descrição 
das características de um determinado grupo (GIL, 2008).

A pesquisa foi realizada no Centro de Atenção Psicossocial In-
fantil (CAPSi), localizado na cidade de Cajazeiras, no alto sertão parai-
bano, localizada a 486 km da capital João Pessoa. O CAPSi da cidade 
está localizado na Rua Aldo Matos de Sá, s/n, Bairro Jardim Adalgisa.

Foi realizada uma entrevista semiestruturada, com cinco mães 
de crianças autistas, com o objetivo de coletar informações sobre a 
concepção após um diagnóstico autístico. Esse tipo de entrevista é 
feita com perguntas abertas, onde o pesquisador precisa ficar atento 
para esclarecimento de questões, para que se possa evitar que as 
respostas não fiquem bem esclarecidas. Esse método de entrevista 
recorda um diálogo comum, tornando o trabalho mais prazeroso tanto 
para o entrevistado quanto para o entrevistador, e é focada em deter-
minado assunto, ou seja, já tem um objetivo pré-definido que, no caso 
desta pesquisa, é concepção materna sobre o diagnóstico do filho 
autista (MINAYO, 2008).   

Vale salientar que os percursos éticos, tais como a descrição 
dos objetivos da pesquisa, bem como a assinatura do Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE), pedindo permissão para gravar 
a entrevista para um melhor entendimento da pesquisa e depois sua 
transcrição, foram seguidos. Todos realizados após a aprovação do 
Comitê de Ética da Instituição, e liberação da pesquisa.

A população do referido local de pesquisa é caracterizada por 
cerca de 70 mães de crianças autistas, e a amostra será de cerca 
de 05 mães de autistas, que estejam disponíveis para participar da 
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pesquisa, obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão. Quanto a 
estes, serão incluídas na pesquisa mães de crianças autistas que são 
atendidas pelo CAPSi da cidade de Cajazeiras-PB há mais de três me-
ses. Serão excluídas da pesquisa mães de crianças autistas que não 
são atendidas pelo CAPSi, as mães de crianças autistas que estão em 
atendimento a menos de seis meses e mães de crianças com outros 
tipos de transtorno.

Para análise de dados, será utilizada a análise de conteúdo de 
Bardin (2011), que diz respeito a um conjunto de técnicas que visa a 
obter, por meio de procedimentos, a descrição de um objeto ou um 
conteúdo, permitindo tornar replicáveis os dados de um determinado 
meio a partir de falas. Esse tipo de análise permite conhecimento que 
tem relação com a produção, para um melhor entendimento sobre 
as estruturas que estão fragmentadas por trás das mensagens que 
serão descritas.

Esse tipo de análise divide-se em três etapas. A primeira é a 
pré-análise, onde será realizada a escolha de documentos que serão 
analisados conforme o objetivo da pesquisa; serão transcritas as falas 
tais quais os participantes relatarem. O pesquisador interroga visando 
a uma melhor compreensão do material e posteriormente realiza uma 
leitura flutuante, formula as hipóteses e objetivos. A segunda etapa 
consiste na exploração do material, na qual o pesquisador irá dividir 
em categorias ou palavras, onde depois serão organizados. E, por fim, 
na terceira etapa, são os resultados obtidos e interpretados, onde o 
pesquisador irá propor a interpretação e, em seguida, a tabulação dos 
dados (BARDIN, 2011).
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Estes foram os dados sociodemográficos, englobando idade, 
cidade, estado civil, escolaridade mais pertinente para a pesquisa, 
como mostra a tabela abaixo: 

Tabela 1: Dados sócio demográficos 

Idade Cidade Estado Civil Escolaridade

20 São João do 
Rio do Peixe 

Solteira Ens. Fundamental 
Incompleto

48 Cajazeiras Casada Ens. Fundamental 
Completo

43 São João do 
Rio do Peixe

Solteira Ens. Fundamental 
Incompleto

40 Cajazeiras Casada Ens. Médio 
Completo

36 Cajazeiras Casada Ens. Fundamental 
Completo

Total 5 mães de 
crianças     com 
autismo  

Tempo de 
diagnóstico 
1 a 2 anos

Fonte: O autor (2017).

Foram entrevistadas cinco mães de crianças com autismo, com 
faixa etária entre 20 e 48 anos, residindo nas cidades de Cajazeiras-PB 
e São João do Rio do Peixe-PB. A primeira mãe entrevistada é solteira e 
apresenta escolaridade de ensino fundamental incompleto; a segunda 
mãe é casada e com ensino fundamental completo; a terceira casada, 
com ensino fundamental completo; a quarta mãe é casada, possui 
ensino fundamental completo; e a quinta mãe é casada com ensino 
médio completo; onde todas as entrevistadas relatam um tempo de 
diagnóstico com 1 a 2 anos.
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O referido estudo foi dividido em cinco temas, os quais podem 
ser destacados: descoberta do autismo, mudanças ocorridas, aces-
so aos apoios, relações familiares e relação hoje em dia. Além disso, 
apresentam-se doze categorias: visão escolar, comportamentos este-
reotipados, dedicação total, não houve mudanças, rede CAPSi, redes 
sociais, equipe multidisciplinar, preconceito, relação otimista, aceita-
ção, preocupação futura que foram relacionadas com a concepção 
materna do diagnóstico autista, conforme mostra o quadro abaixo:

Quadro 1: Temas e categorias da pesquisa

Temas Categorias

Descoberta do autismo Visão escolar 

Comportamentos estereotipados

Mudanças ocorridas Dedicação total

Não houve mudanças

Acesso aos apoios Rede CAPSi

Redes Sociais 

 Equipe Multidisciplinar

Relações familiares Preconceito.

Relação otimista

Relação hoje em dia Aceitação

Relação hoje em dia Choro

 Preocupação futura

Fonte: O autor (2017)

No que se refere à temática descoberta do autismo, foi engloba-
do como categoria “Visão escolar”, diz respeito ao ambiente escolar, 
onde surge a primeira manifestação sobre o transtorno. Como dizem 
as mães:
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“Coloquei na escola com 3 anos e a professora comunicou que 
ele estava com comportamentos diferentes na sala de aula” 
(Mãe 4).

“Na verdade, foi a professora da escola, ela disse que ele vinha 
apresentando comportamentos diferenciados e que eu procu-
rasse um médico” (Mãe 1).  

Assim, Laplane (2018) afirma que é um desafio para a escola 
receber um aluno com essas particularidades, visto que ele apresenta 
um modo próprio de funcionamento seja na esfera de linguagem ou 
comportamental, o que, num primeiro momento, pode causar “estra-
nhamento” ou necessidade de avaliações mais profundas.

Na categoria “comportamentos estereotipados” são abordados 
os sintomas pelos quais muitas mães desconfiam que seus filhos te-
nham o TEA. Assim, em uma das falas, a entrevistada relata 

“A partir do comportamento se mordia, chorava muito, não pedia 
água”. “Coisa que criança normal faz” (Mãe 2).

Dessa maneira, os principais sintomas do TEA afetam as áreas 
intelectuais, sociais e comportamentais de um indivíduo, podendo ser 
definido, ainda, por um comprometimento na socialização, comunica-
ção, repetição das falas e no interesse das atividades (SOUSA; NU-
NES, 2019).

No que se refere à temática da mudança ocorrida, foram englo-
badas as categorias de “dedicação total” e “não houve mudanças”. 
Na categoria “dedicação total” é descrito que as mães, após a des-
coberta do transtorno, dedicam todo o seu tempo ao filho, compreen-
dendo também as principais mudanças ocorridas na rotina das mães 
após a descoberta do autismo. Assim, como se confirma na fala das 
seguintes mães:

“Mudou toda minha vida, mudou tudo mesmo eu me dedico só 
a ele agora” (Mãe 1).
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“Mudou tudo, vivo para ela só para ela, meu tempo todo, é todi-
nho para ela” (Mãe 2). 

“Bem, minha vida mudou todinha, minha vida agora é só para 
ela, entendeu?... Não tenho lazer, não tenho nada, vivo só para 
cuidar dela (Mãe 3).

“Na verdade minha vida depois que ele nasceu agora é outra, vivo 
em função dele, parei os estudo para cuidar só dele” (Mãe 5).

Jubim e Boechat (2018) afirmam que o impacto do diagnóstico 
autista é muito frustrante e afeta toda a família. A partir do mesmo, é ne-
cessário que os familiares se readéquem, para estabelecer uma rotina 
à criança, que dispende tempo e energia, além de todos os desdobra-
mentos comportamentais, alimentares e educacionais que precisam 
de atenção. 

Outra categoria explanada nessa seção é a “não houve mudan-
ças”. Essa categoria se refere à ausência de mudança na rotina de 
muitas mães, já que elas supõem que, aceitam o transtorno, e relatam 
que o autismo não trouxe mudança na sua rotina, como pode ser ob-
servado no recorte a seguir:

“Mudou nada não. Quando eu soube eu já sabia que ia ter que 
mudar por ele. Antes me estressava ai vi que não adiantava” 
(Mãe 4).

 Como mostra a fala acima, no que se refere às mudanças ocor-
ridas após a descoberta do diagnóstico, algumas mães não encaram 
as mudanças como dificuldades.  Nesse sentido, com a aceitação do 
diagnóstico, as mesmas passam a viver a partir das imposições do 
filho, vendo a aceitação a mudanças como algo positivo e transforma-
dor, de acordo com a situação vivenciada. Dessa forma, apesar das 
mudanças serem mínimas, as mesmas afetam a dinâmica da família, 
precisando, assim, ser adaptadas ao modo de vida das crianças com 
autismo (CUNHA; PEREIRA; AMOHALHA, 2018).
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Sobre o tema “acesso aos apoios”, foram incluídas as catego-
rias de “CAPSi” e “Redes Sociais”. Na categoria “CAPSi” foram descri-
tas as falas sobre as mães que encontraram apoio nessa instituição, 
bem como na Associação de Pais e Amigos do Autista, como se pôde 
perceber nos relatos a seguir: Dentro da categoria CAPSi, surgiu a 
importância da equipe multidisciplinar, na qual foram inclusas as falas 
dos profissionais que auxiliam no tratamento do transtorno do autismo. 
Como foi dito por uma das mães:

“Tive apoio do pessoal, os médicos, psicólogos, fonoaudiólo-
gos, psicopedagogo” (Mãe 3).

“Ajuda do CAPSi e da associação ne?” (Mãe 1)

“Eu busquei ajuda em tudo que puder imaginar, mas graças a 
Deus lá no CAPSi tem a psicóloga e a fono e aqui na associação 
tem o apoio das meninas” (Mãe 2)

“Só conto com ajuda da associação e do CAPSi mesmo, porque 
se for para depender da família não tem apoio nenhum “(Mãe 3). 

“No CAPSi acompanhamento desde pequeno e aqui na associa-
ção tem pouco tempo, porque ela é nova né?” (Mãe 4) 

“Conto com ajuda do CAPSi né, e da Associação mesmo, graças 
a Deus que existe para me ajudar” (Mãe 5).

Assim sendo, o Ministério da Saúde (2004) aponta que as mães 
também podem buscar apoio do Centro de Atenção Psicossocial In-
fantil, instituição que conta com uma equipe multidisciplinar composta 
por psicólogos, técnicos, médicos, assistentes sociais, fisioterapeuta, 
farmacêuticos, enfermeiros, que se destinam a atender pacientes em 
sofrimento psíquico, visando à substituição da internação por um tra-
tamento, para que os pacientes não sejam isolados da família nem 
da comunidade, oferecendo, assim, um atendimento multiprofissional. 

Outra categoria englobada foi a das “redes sociais”, na qual 
foram incluídas as falas que dizem respeito ao apoio encontrado pelas 
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mães na internet, onde as mesmas têm acesso às principais as fontes 
de apoio. Como relata uma das mães:

“Fiquei sabendo da associação pela internet né, pelo facebook 
ai entrei em contato e deu certo” (Mãe 2)

 Prychodco e Bittencourt (2019) afirmam que a internet – espe-
cialmente o Facebook - é um importante instrumento de socialização e 
contato entre as pessoas e construção de laços. inclusive, para apro-
priação de informações acerca do transtorno. Em estudo feito pelos 
autores, metade dos participantes que estão inseridos nessa realidade 
tem as redes como principal meio para apropriação de informações 
acerca do transtorno. É nesse ambiente que os navegantes da web se 
sentem amparados.

Além do apoio familiar, é necessário um apoio profissional, o 
qual é feito pelo auxílio de uma equipe multidisciplinar composta por 
médico, psicólogo e outros profissionais, a fim de acolher a deman-
da e estreitar relações, para amenizar o sofrimento tanto da criança 
como dos pais, além de proporcionar uma eficácia no tratamento 
(PERUFFO, 2020).

Na temática “relações familiares” foram inseridas as categorias 
“Preconceito familiar” e “relação otimista”. Na categoria “preconceito” 
foram discutidas as falas sobre o preconceito por parte dos familiares 
e a falta de compreensão por parte dos mesmos, ou seja, como os 
demais familiares das crianças agem frente à convivência familiar. As 
mães 1,3 e 5 afirmam o seguinte:  

“É o preconceito por parte da família, dizem que só tem ruindade 
e que eu mimo ele demais, que ele não tem doença, o povo não 
conhece o autismo e não sabe o que diz” (Mãe 1).

“A família paterna é meia preconceituosa sabe? Pelo fato dele ser 
imperativo, malina em tudo, lá eles são tudo ignorante, a criança 
não pode mexer em nada que já mandam ele ir pra casa, aí por 
causa disso eu privo ele de ir lá” (Mãe 3). 
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“Mulher, a família é preconceituosa demais sabe? Dizem que eu 
não sei, que ele age assim por minha culpa que não sei cuidar 
dele, que eu dou tudo o que ele quer, por isso que ele é assim, 
mas que na verdade não é ne?  Eles não sabem de nada sobre o 
autismo e ficam só dizendo as coisas comigo” (Mãe 5). 

Ainda corroborando com o pensamento das mães, a literatura 
ressalta que muitas se sentem culpadas pelo transtorno do filho, e 
se sentem incomodadas ao ver a rotulação e o preconceito da so-
ciedade frente ao transtorno, pois, de certa forma, a sociedade as 
influencia. Por conseguinte, as mães destacam as interpretações de 
que o comportamento dos filhos é fruto de uma má educação, o que 
gera constrangimento e sofrimento nas mesmas (FERREIRA; COSTA; 
COUTO, 2018).

Na categoria “relação otimista”, estão as mães que relataram 
que a convivência com a família é boa, e que as mesmas não sofrem 
preconceito por parte dos familiares. Como pode ser pautado na fala 
das mães 2 e 4:

“Minha família é ótima, só tenho a agradecer a Deus, cuidam 
muito bem e entende o problema, tem uns que até buscam ajuda 
por fora, é muito bom” (Mãe 2). 

“Normal, a família age normal, só as de pessoas de fora que 
acham que ele é diferente age com muito preconceito, mas a 
família é ótima com ele” (Mãe 4).

Assim, como é explícito nas falas acima, quando uma família 
passa a se adaptar com o transtorno, a mesma sofre alterações por um 
processo de reconstrução familiar, nesse sentido, as mães podem ter o 
suporte do seu núcleo, seja do pai ou demais familiares. Esse suporte 
gera uma diminuição do estresse materno, e se exprime através de 
autonomia e conforto emocional (FARO et al., 2019).

A temática “relação na atualidade”, é referente a como a mãe se 
vê hoje em dia com o diagnóstico do filho autista. Na categoria “aceita-
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ção do autismo”, estão inseridas as falas sobre as mães que, nos dias 
de hoje, após a descoberta do autismo, aceitam o transtorno. Como é 
explícito nas falas das mães 1 e 4:

“Eu só tenho a agradecer a Deus, no começo eu não aceitava 
muito, mas hoje em dia eu já tento aceitar, só acho ruim porque 
às vezes quero sair e ele não fica com ninguém” (Mãe 1).

“Normal, como eu já sabia e tal, procuro atender as necessida-
des dele sempre, para que ele continua vivendo do jeitinho dele” 
(Mãe 4).

Assim, é comum a preocupação de muitas mães em relação ao 
diagnóstico, mesmo com apoio da equipe multidisciplinar, para dimi-
nuir essas apreensões. Ainda é notória essa preocupação para com 
as crianças, uma vez que o diagnóstico serve de auxílio nos comporta-
mentos e no modo de agir e falar dos indivíduos com autismo (BRAGA 
et al., 2020).

Na subcategoria “Choro”, foram inseridas as falas que dizem 
respeito ao choro na atualidade após a descoberta, os quais, muitas 
mães, ainda se lastimam sobre o transtorno do filho, como afirmam as 
mães 2 e 3:

“Hoje em dia eu ainda choro, mas minha filha é um presente e a 
melhor forma de cuidado é o amor, e eu tenho muito a agradecer 
a Deus, graças a ele, ela é muito amada” (Mãe 2).

“Hoje em dia a gente se lastima muito né, chora, né? porque ele 
dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo eu só tenho agradecer 
a Deus” (Mãe 3). 

 Dessa maneira, Constantinidis, Silva e Ribeiro (2018) pontuam 
que a reação do choro é expressão de um disparador de desestabili-
dade emocional, e que este fato ainda é pouco estudado na literatura 
científica nacional, visto que a maioria dos estudos refere-se à depres-
são materna associada aos casos de autismo.
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Por fim, na subcategoria “preocupação futura”, foram engloba-
das as falas propícias à inquietação materna após o diagnóstico, uma 
vez como pode ser evidenciado na fala da mãe 5:

“Assim, me preocupo se ele vai ser dependente de mim, se ele 
vai ficar adulto assim né? por que nem toda vida vai ter eu, eu já 
tô numa certa idade e ele não vai me ter pra toda vida” (Mãe 5). 

Conforme apresentado nas falas acima, a literatura aponta que 
o TEA gera uma série de preocupações familiares futuras, principal-
mente no que se refere à independência das crianças, pois, muitas 
se questionam quem cuidará dos seus filhos futuramente, já que as 
mesmas não estarão mais presentes. Isso ocorre, geralmente, em as-
sociação ao desenvolvimento dos mesmos (TAVARES et al., 2020).

Dessa forma, percebe-se que os autores citados, e os partici-
pantes da pesquisa, reforçam a ideia de que o diagnóstico do autismo 
acarreta uma série de impactos e mudanças na vida das mães, uma 
vez que, após a descoberta do diagnóstico, dedicam-se, exclusiva-
mente, ao filho, tendo que viver em função da criança. Destaca-se, 
também, a importância do apoio por meio de uma equipe multidiscipli-
nar, e a necessidade de as mães trabalharem com atividades lúdicas, a 
fim de incentivar a trabalho da rotina, bem como se ocorrer uma altera-
ção da mesma, colaborando, assim, para a redução das dificuldades 
impostas pelo transtorno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise 
mais aprofundada por meio de entrevista semiestruturada, a fim de 
facilitar o processo dos resultados e obter dados pertinentes sobre a 
concepção de algumas mães após a descoberta do diagnóstico autís-
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tico. Além disso, proporcionou também um melhor aprendizado atra-
vés da literatura proposta.

 Assim, a partir da realização das entrevistas realizadas pelas 
mães do CAPSI, verificou-se que muitas mães sentem muitas dificulda-
des no transtorno, concluindo que existem alterações maternas após o 
diagnóstico sobre o autismo, no que se refere à forma de lidar com o 
transtorno, minimizar sintomas, procurar o tratamento eficaz, além de 
buscar apoio para auxiliar no processo na relação da criança com a 
mãe e com a família.

A busca pelo diagnóstico é bastante precoce, uma vez que, 
muitas mães demoram para aceitar o transtorno, quando buscam 
um apoio médico para a confirmação do mesmo. Dessa forma, é 
perceptível que a mãe, ao se deparar com o diagnóstico, nega-o, 
sentindo-se culpada pelo mesmo, tendo que buscar apoio para au-
xiliar nas dificuldades. 

Dada a importância do assunto, é necessário que muitas mães 
continuem buscando auxílio em apoios como o CAPSi e a Associação, 
como forma de esperança de serviço, para que se possam minimizar 
as dificuldades impostas pelo transtorno, bem como realizar o uso de 
atividades que estão relacionadas com o processo de adaptação da 
criança, além de estimular a construção de uma rotina saudável. 
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INTRODUÇÃO

A entrada na faculdade é um momento de grande transforma-
ção pessoal e profissional para o indivíduo. O mercado de trabalho e 
a sua crescente competitividade podem levar a que os alunos recém-
-chegados, assim como aqueles que estão no processo final do seu 
curso, vivenciem alguns transtornos mentais e comportamentais pró-
prios da época contemporânea em que se está inserido. Uma mistura 
de sentimentos e emoções pode invadir o protagonista de tal proces-
so, contribuindo para um desajustamento psíquico com repercussões 
sérias para o decorrer do curso e, mais tarde, na inserção no mercado 
de trabalho. Torna-se, por isso, importante detectar essas alterações, 
para que possa, efetivamente, ser dada a melhor assistência ao aluno 
durante todo o seu percurso acadêmico.  

Nos últimos anos, varias áreas têm feito investigações e concen-
trado os seus esforços em estudos sobre depressão e ansiedade, não 
só pelos altos índices de prevalência destes quadros como também 
pelo objetivo de encontrar os fatores predisponentes dos mesmos e, 
deste modo, estabelecer medidas preventivas. Estima-se que cerca 
de 15% a 25% dos estudantes universitários apresentam algum tipo 
de transtorno psiquiátrico durante a sua formação acadêmica. Dentre 
esses transtornos, os depressivos e de ansiedade são os mais fre-
quentes. Hoje, a depressão é a segunda causa de perda de anos de 
vida saudáveis na faixa etária entre 15-44 anos para ambos os sexos 
combinados. Estima-se que esta doença esteja associada à perda de 
850 mil vidas por ano (ROLLEMBERG, 2018; LAVALL, 2019).

Considerando os grandes índices de ansiedade e depressão no 
ensino superior, e os malefícios que isso acarreta para a academia de 
ensino, e principalmente para a vida pessoal e profissional do estudan-
te, podendo levar ao abandono do curso ou na retirada da própria vida. 
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Considera-se de extrema importância as pesquisas e conhecimentos 
científicos para auxiliarem todo o público afetado. O interesse pela pes-
quisa surgiu por presenciar a ansiedade dos estudantes, no final do 
curso, com os estágios supervisionados, construção do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) e a atuação profissional fora da academia. 

A ansiedade pode ser definida em dois conceitos, a ansiedade-
-estado, que é referente a um estado emocional transitório, caracteriza-
do por sentimentos subjetivos de tensão, que podem variar em intensi-
dade ao longo do tempo, e a ansiedade-traço, a qual se refere a uma 
disposição pessoal, relativamente estável, a responder com ansiedade 
a situações estressantes, e uma tendência a perceber um maior núme-
ro de situações como ameaçadoras (MENEZES et al., 2018).

Já a depressão, hoje em dia, é uma doença bastante comum 
na sociedade, manifestando sintomas de humor deprimido, perda de 
interesse e de prazer, sentimentos de culpa, autoestima diminuída, per-
turbações de sono e de apetite, cansaço e concentração diminuída. 
Estes sintomas traduzem-se numa problemática para o indivíduo, pre-
judicando-o em diversos níveis (emocional, intelectual, físico e social), 
sendo que, em situações mais severas, pode conduzir ao suicídio. A 
mesma pode ser de longa duração ou recorrente, prejudicando, subs-
tancialmente, a capacidade do indivíduo de realizar, eficazmente, o seu 
trabalho ou desenvolver competências acadêmicas ou até lidar com a 
própria vida diária (VIAPIANA, 2017).

No meio acadêmico, pessoas com depressão possuem uma 
redução do rendimento da aprendizagem nas tarefas cotidianas, têm 
ocorrência de baixa autoestima e insegurança. Além disso, é demons-
trada uma reciprocidade negativa entre assertividade e nível de ansie-
dade, sugerindo que esta pode interferir no comportamento assertivo, 
tão importante durante a formação profissional, acarretando danos ao 
conhecimento profissional e ao aprendizado (AQUINO; CARDOSO; PI-
NHO, 2019; SANTOS, 2021).
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Dessa forma, o presente estudo trará informações de forma 
clara e sistematizada, tornando-se uma ferramenta de subsídios que 
possa orientar pesquisadores e profissionais da área, ajudando os es-
tudantes e profissionais a se sentir mais seguros com relação à forma 
de entender, lidar e minimizar a ansiedade e depressão, tendo, assim, 
uma maior procura de ajuda, e uma menor incidência de pouco ren-
dimento e suicídios durante a graduação. Foi analisado o grau de an-
siedade e depressão das turmas do primeiro e do décimo período do 
curso de psicologia da Faculdade Santa Maria (FSM), que, segundo os 
inventários de Aron Back, tem uma ansiedade e depressão moderada, 
e, de acordo com o teste Mann-Whitney, não existe uma diferença es-
tatisticamente significativa entre o primeiro e o décimo período. 

Assim, o objetivo deste projeto é analisar o grau de ansiedade e 
depressão nos estudantes do ensino superior, comparando o primeiro 
e o décimo períodos do curso de graduação em Psicologia da Facul-
dade Santa Maria, que tem sede em Cajazeiras PB.

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma pesquisa básica, de caráter 
descritivo, quase experimental e abordagem quantitativa. A natureza 
do objeto de estudo foi através da pesquisa básica. Esta pesquisa teve 
como finalidade originar novos conhecimentos e, assim, possibilitar 
que a ciência progrida, sem que, necessariamente, haja uma aplicação 
prática prévia (FERNANDES, 2018).

Teve como objetivo realizar uma pesquisa de caráter descritivo. 
A pesquisa descritiva tem como principal intuito descrever as caracte-
rísticas de uma população ou fenômeno delimitado, ou então estabele-
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cer relações entre variáveis. Na pesquisa descritiva, a coleta de dados 
geralmente é feita através de técnicas padronizadas (GIL, 2008).

Os estudos quase experimentais caracterizam-se por não ne-
cessitarem de longos períodos de observação e recolhimento de da-
dos. Quase experimentos são delineamentos de pesquisa que não têm 
distribuição aleatória dos sujeitos pelos tratamentos, nem grupos-con-
trole. Ao invés disso, a comparação entre as condições de tratamento e 
não tratamento deve sempre ser feita com grupos não equivalentes, ou 
com os mesmos sujeitos antes do tratamento (WRIGHTSMAN, 1976).

A abordagem do problema foi através da abordagem quantitati-
va. Neste tipo de abordagem, opiniões e informações são abordadas 
através de números, para que possam ser classificadas e analisadas, 
através de técnicas da estatística. As hipóteses são formuladas e a 
relação entre as variáveis são classificadas, para que os resultados 
sejam mais precisos e, assim, evitar incoerências durante o procedi-
mento de análise e interpretação dos resultados (CRESWELL; CRES-
WELL, 2021).

A amostra foi composta por 44 indivíduos de ambos os sexos, 
sendo 17 do primeiro período do curso de Psicologia, e 27 do décimo 
período do curso de Psicologia da Faculdade Santa Maria. 

Os participantes foram alunos devidamente matriculados na ins-
tituição, e estavam cursando o primeiro ou décimo período do curso 
de Psicologia. Sujeitos com idades compreendidas ente 16 e 30 anos. 
Indivíduos que tinham apenas a ocupação acadêmica. Sem restrição 
de sexo, raça e classe econômica.

Não participaram da pesquisa pessoas que não eram alunos da 
instituição, que não eram alunos do curso de Psicologia e que esta-
vam em outros períodos da graduação. Indivíduos que tinham idades 
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abaixo de 16 ou acima de 30 anos e que tinham outra ocupação além 
dos estudos.

Os instrumentos que foram utilizados para a realização da pes-
quisa constituem-se em dois inventários para mensurar os episódios 
ansiosos e depressivos. O Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) e o 
Inventário de Depressão de Beck (BDI) são questionários de autorre-
lato com 21 questões, numa escala de likert, com perguntas acerca 
de manifestações sintomáticas que incluem as últimas duas semanas. 
Para além dessas duas escalas, foi aplicado um questionário sociode-
mográfico, procurando recolher dados pessoais de cada participante 
como sexo, idade, raça, classe econômica, período que cursa, entre 
outros. Todos os instrumentos foram aplicados dentro da instituição de 
ensino superior (FSM), com dia e horário marcado antecipadamente, 
de acordo com a disponibilidade dos participantes. 

O procedimento para que possa ser feita a coleta dos dados foi 
através da aplicação dos questionários de autorrelato, da autoria do 
psiquiatra Aaron Beck. O questionário sociodemográfico que foi aplica-
do pelo pesquisador. Os questionários foram aplicados somente após 
a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade 
Santa Maria. Os questionários foram aplicados dentro da Faculdade, 
após autorização da direção da Faculdade Santa Maria. 

Os questionários foram aplicados individualmente e levaram, 
em média, 15 minutos para serem respondidos. Após os questionários 
terem sido aplicados, respondidos e analisados foram arquivados em 
um local seguro, sob responsabilidade e sigilo total do pesquisador.

Os procedimentos utilizados para a análise dos dados foram 
através da tabulação dos dados em gráficos e tabelas, para que, as-
sim, possa ser verificado com mais facilidade a relação entre os dados 
obtidos na pesquisa.
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Após a coleta, os dados foram tabulados no programa estatís-
tico SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 24.0, um 
software usado na análise dos dados através da estatística básica e 
também a avançada. Foram realizadas estatísticas descritivas e infe-
renciais. Foi verificada a normalidade das variáveis através do teste 
estatístico Shapiro-Wilk. De seguida, foi utilizado o teste para fazer a 
comparação entre as médias obtidas tanto para a ansiedade como 
para a depressão, e depois foi utilizado o teste não paramétrico Mann-
-Whitney (MARÔCO, 2018).        

Por se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos, a pes-
quisa foi norteada a partir de normas e diretrizes que obedecem à Re-
solução 466/12, publicada no dia 13 de junho de 2013, na edição Nº 
112 do Diário Oficial da União (DOU), a qual incorpora os referenciais 
básicos da bioética, bem como os princípios éticos da autonomia, não 
maleficência, beneficência e justiça (BRASIL, 2013). 

Foi garantido todo o esclarecimento necessário, bem como, 
absoluto sigilo das informações obtidas durante todas as etapas. O 
responsável assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), constando as principais informações referentes à pesquisa.

RESULTADOS 

A seguir serão apresentados os dados coletados por meio do 
questionário sociodemográfico através de sete tabelas, mostrando 
seus níveis, quantidades e frequências. A amostra foi composta por 27 
alunos do décimo período, e 17 alunos do primeiro período do curso 
de Psicologia.
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Tabela 1 – Características sociodemográficas dos 
participantes da pesquisa (Primeiro Período)

Variável Níveis Frequência absoluta Frequência 
relativa (%)

Gênero Masculino 07 41,2

Feminino 10 58,8

Total 17 100,0

Estado civil Solteiro 17 100,0

Etnia Branco
Pardo
Negro
Total

07
08
02
17

41,2
47,1
11,8
100,0

Part_Alg_
Prog.

Sim
Não
Total

10
07
17

58,8
41,2
100,0

Hist_Clin_
Ansi
Família.

Sim
Não
Total

07
10
17

41,2
58,8
100,0

Hist_Clin_
Depr
Família.

Sim
Não
Total

06
11
17

35,3
64,7
100,0

Conso-
me_Alco
Regularente

Não 17 100,0

Fuma Não 17 100,0

Outra_Ativ_
Além_Es-
tudos

Sim
Não
Total

05
12
17

29,4
70,6
100,0

Mora_
Com_
Pais

Sim
Não
Total

15
02
17

88,2
11,8
100,0

Fonte: Pesquisa do autor.

De acordo com a Tabela 1, referente aos dados do primeiro pe-
ríodo, percebe-se que há um maior número de pessoas do gênero 
feminino entre os participantes. Em relação ao estado civil, só há soltei-
ros. No que diz respeito à etnia, houve uma predominância de pessoas 
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pardas. Há uma dominância em relação a participarem de algum pro-
grama de financiamento. E prevalência de histórico clínico na família 
tanto de ansiedade como de depressão. Nenhum dos participantes 
consome álcool ou fuma regularmente. Também não há prevalência 
de outras atividades realizadas além dos estudos. E há uma maior 
quantidade dos que moram com os pais.  

Tabela 2 – Características sociodemográficas dos 
participantes da pesquisa (Décimo Período)

Variável Níveis Frequência 
absoluta

Frequência 
relativa (%)

Gênero Masculino 03 11,1

Feminino 24 88,9

Total 27 100,0

Estado civil Solteiro 23 85,2

Casado 04 14,8

Total 27 100,0

Etnia Branco
Pardo
Negro
Total

13
13
01
27

48,1
48,1
03,7
100,0

Part_Alg_Prog. Sim
Não
Total

21
06
27

77,8
22,2
100,0

Hist_Clin_Ansi
Família.

Sim
Não
Total

18
09
27

66,7
33,3
100,0

Hist_Clin_Depr
Família. 

Sim
Não
Total

17
10
27

63,0
37,0
100,0

Consome_Alco                            
Regulamente                

Sim
Não
Total

04
23
27

14,8
85,2

100,00

Fuma Sim
Não
Total

01
26
27

03,7
96,3

100,00
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Outra_Ativ_
Além_Estudos

Sim
Não
Total

04
23
27

14,8
85,2
100,0

Mora_Com_
Pais

Sim
Não
Total

18
09
27

66,7
33,3

100,00

Fonte: Pesquisa do autor.

De acordo com a Tabela 2, referente aos participantes do dé-
cimo período, percebe-se que há um maior número de pessoas do 
gênero feminino entre os participantes. Em relação ao estado civil há 
uma predominância de pessoas solteiras, não havendo divorciados, 
viúvos e nem união estável. No que diz respeito à etnia ouve uma equi-
valência entre brancos e pardos. Há uma dominância em relação a 
participarem de algum programa de financiamento. E prevalência de 
histórico clínico na família tanto de ansiedade como de depressão. Não 
há quantidade relevante de consumo de álcool e de fumar regularmen-
te. Também não há prevalência de outras atividades realizadas além 
dos estudos. E há uma maior quantidade dos que moram com os pais.

Tabela 3 – Frequência das variáveis escalares do 
questionário sócio demográfico (primeiro Período)

Variável Níveis Frequência absoluta Frequência 
relativa (%)

Idade 17
18
19
20
21
28
45
Total

04
04
04
02
01
01
01
17

23,5
23,5
23,5
11,8
05,9
05,9
05,9
100,0

Quant_Filhos 0 17 100,0
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Renda 
Familiar

1 a 2 Salários 
mínimos. 
3 a 4 Salários 
mínimos.
4 a 5 Salários 
Mínimos.
Acima 
Total

08

03

05

01
17

47,1

17,6

29,4

05,9
100,0

 

De acordo com a Tabela 3, pode-se perceber que houve uma 
equivalência entre as idades de 17, 18,19 anos. Nenhum dos partici-
pantes tem filhos, e a maior parte possui a renda familiar entre 1 e 2 
salários mínimos.

Tabela 4 – Frequência das variáveis escalas do 
questionário sociodemográfico (décimo período)

Variável Níveis Frequência absoluta Frequência 
relativa (%)

Idade 21
22
23
24
25
27
35
Total

04
12
06
02
01
01
01
27

14,8
44,4
22,2
07,4
03,7
03,7
03,7
100,0

Quant_Filho 0 25 92,6

1 02 07,4

Total 27 100,0

Renda 
Familiar

1 a 2 Salários 
mínimos. 
3 a 4 Salários 
mínimos.
4 a 5 Salários 
Mínimos.
Acima 
Total

14

10

02

01
27

51,9

37,0

07,4

03,7
100,0

Fonte: O autor (2017)
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De acordo com a Tabela 4, pode-se perceber que a idade dos 
participantes mais frequente é de 22 anos. Havendo uma prevalência 
dos que não tem filhos, e a maior parte possui a renda familiar entre 1 
e 2 salários mínimos.

Tabela 5 - Tests of  Normality. 

Grupos Shapiro_Wilk

Statistic  df Sig

Escala_Ansiedade  Primeiro 
Período

0 ,947        17 0,417

Décimo 
Período            

0 ,823    27 0 ,000

Statistic df Sig

Escala_Depressão   Primeiro 
Período

0 ,961  17 0 ,652

Décimo 
Período   

0,793    27 0 ,000

Fonte: O autor (2017)

De acordo com a Tabela 5, pode-se verificar a normalidade 
da amostra, através do teste de Shapiro-Wilk, teste esse usado para 
amostras inferiores a 50 participantes. A partir desse teste, foi verifica-
do que a amostra apresenta normalidade para o grupo primeiro perío-
do, só que não há normalidade para o décimo período, já que o Sig. é 
inferior a 0,05 para o grupo do décimo período, desta forma, optou-se 
pelo uso do teste não paramétrico Mann-Whitney para a comparação 
de médias das duas variáveis em estudo nos dois períodos distintos. 
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Tabela 6 - Mann-Whitney Test 

 Grupos                      N          Mean Rank  Sum of Ranks

Escala_Depressão Primeiro Período 
Décimo Período 
Total

17
27
44

24,38
21,31

414,50
575,50

Escala_Ansiedade Primeiro Período 
Décimo Período 
Total

17
27
44

20,35
23,85

346,00
644,00

 Fonte: O autor (2017)

 De acordo com a Tabela 6, pode-se perceber que há pouca 
diferença entre os níveis de ansiedade e depressão do décimo e do 
primeiro período, pois, como mostra a tabela, as médias são bem pró-
ximas, não havendo, assim, uma diferença significativa entre as duas.

Tabela 7 - Test Statistics

Escala Depressão Escala Ansiedade 

Mann-Whitney U                         197,500 193,000

Wilcoxon W 575,500 346,000

Z    -,774 -,882

Asymp.Sig. (2-tailed)                    0,439 0,378

Fonte: O autor (2017)

A Tabela 7 refere-se ao teste estatístico Mann-Whitney, onde se 
pode ver e comparar o Sig. (nível de significância), tanto da depressão 
como da ansiedade da amostra. O teste de Mann Whitney mostrou 
que não existem diferenças, estatisticamente significativas, entre os 
dois grupos estudados, tanto para a ansiedade (U=193,000, p > 0.05) 
como para a depressão (U=197,500, p > 0.05).    
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DISCUSSÃO 

De acordo com Lima, Sacramento e Dias (2018), a saída da casa 
dos pais e as exigências de maior autonomia consistem em dificulda-
des e resultam em maiores níveis de estresse. Apesar dos níveis de 
ansiedade serem moderados entre os estudantes de diversos cursos, 
os que apresentaram maiores níveis de ansiedade são os que vivem 
fora da família, em casa ou quarto alugado, podendo este fator está 
referente com a resolução de problemas financeiros, viver com pes-
soas desconhecidas, ter que realizar várias tarefas domésticas, para 
além do estudo, e sobreviver fora da família. Sendo assim, pode-se 
analisar que o grau de ansiedade dos estudantes do primeiro período 
não deu tão alto, podendo relacionar com esse fator, pois, de acordo 
com a Tabela 1, a maior parte dos participantes da amostra mora com 
seus pais, e apenas 02 moram sozinhos ou com outras pessoas, não 
passando por essas variáveis, que podem vir a gerar ansiedade.  

De acordo com Lavall (2019), a depressão atinge indivíduos de 
todas as idades e classes sociais, é na faixa etária dos mais jovens que 
a incidência e prevalência de transtornos depressivos são mais eviden-
tes. No meio dos jovens adultos, os estudantes universitários mostram 
um risco ampliado de desenvolver psicopatologias (FRAGELLI; FRA-
GELLI, 2021; OLIVEIRA, 2020). Diante do exposto pelos autores, e os 
resultados da amostra tanto do primeiro como do décimo período, os 
participantes estão nessa faixa etária, onde se pode ver na Tabela 4 a 
idade mais frequente do décimo período, e na Tabela 3 a do primeiro 
período, sendo que a maioria, o décimo período, tem 22 anos, e há 
uma equivalência com o primeiro período, entre 17, 18,19 anos. 

Como mostra Teotônio (2020), estudos realizados com estudan-
tes universitários mostram taxas de adoecimento para algum tipo de 
transtorno mental (especificamente depressivos) durante a graduação, 
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em torno de 15 a 25%. A forma de se adaptar à universidade requer, por 
parte de alguns estudantes, técnicas que ajudem a diminuir o seu so-
frimento, seja ele físico ou psicológico. Técnicas essas que nem sem-
pre são as mais adequadas, associados a comportamentos menos 
saudáveis. Esses comportamentos são, normalmente, resultado do 
conjunto de vivências, experiências, esperanças e desapontamentos 
que alguns estudantes apresentam ao longo do seu trajeto acadêmico. 
Os comportamentos de risco nos estudantes do ensino superior mais 
apresentados são consumo de álcool, tabaco, substâncias psicoati-
vas ilícitas ou drogas, hábitos alimentares desequilibrados, atividade 
sexual de risco e inatividade física ou sedentarismo (MARQUES, 2018). 
Sendo que, de acordo com as Tabelas 1 e 2, os participantes não 
consomem álcool ou fumam frequentemente, na Tabela 2, a maioria 
não consome álcool ou fuma regularmente, e na Tabela 1 nenhum dos 
participantes consome álcool ou fuma regularmente. 

O Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 24, a 
mais atualizada, foi o programa usado para realizar a análise da pes-
quisa, que Marôco (2018), o SPSS, é utilizado para a análise de da-
dos e possibilita transformar, manipular, fazer tabelas e gráficos que 
abreviem as informações alcançadas. Suas capacidades vão além da 
pesquisa descritiva de um conjunto de informações. É provável realizar 
com este software métodos mais evoluídos como inferência estatísti-
ca, testes de hipóteses e estatísticas multivariadas para informações 
quantitativas e qualitativas. E, por esses motivos, esse programa foi 
utilizado na pesquisa. 

Como mostra a Tabela 6, pode-se perceber que existe tanto uma 
ansiedade como depressão moderada no décimo e no primeiro pe-
ríodo, de acordo com os questionários aplicados BDI e BAI, onde, de 
acordo com a cotação das escalas, o número de 20-30 mostra uma 
ansiedade moderada, sendo que as médias apresentadas na tabela 
para ansiedade são de 20,35 para o primeiro período, e 23,85 para o 
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décimo período, e de depressão tem-se 24,38 para o primeiro período, 
e de 21,31 para o décimo período, mostrando, assim, que não há uma 
diferença significativa entre o primeiro e o décimo período. Havendo 
graus moderados de ansiedade e depressão nessas duas fases da 
graduação, onde os alunos passam por variadas mudanças tanto no 
início como final do curso. 

De acordo com a Tabela 7, pode-se perceber através do nível de 
significância que, para depressão, foi de 0,439, e para ansiedade é de 
0,378, mostrando que tanto no grau de depressão como de ansiedade 
não existe diferença estaticamente significativa entre o primeiro e déci-
mo período, para o nível de significância de 0,05.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista dos argumentos apresentados, através dos questio-
nários e dos testes, pode-se perceber que tanto o início como o fi-
nal de uma graduação podem trazer fatores que causem ansiedade 
e depressão nos estudantes, pois tanto o início como o término de 
um curso superior vem acompanhado de vários fatores, como novas 
responsabilidades, novas companhias, mudanças de hábitos, saída 
da casa dos pais, entre outros. 

Um dos objetivos da presente pesquisa foi mensurar e analisar 
o grau de ansiedade e depressão, e, através deste, foi encontrada 
uma ansiedade e depressão moderada nos estudantes do primeiro e 
do décimo período do curso de Psicologia da Faculdade Santa Maria, 
assim como, não foram encontradas diferenças estatisticamente signi-
ficativas tanto para ansiedade como para depressão entre o primeiro 
e o décimo período.
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Pode-se perceber que esse estudo foi de grande relevância tan-
to para a área acadêmica como psicológica, uma vez que a ansiedade 
e a depressão já vêm sendo estudadas há bastante tempo, porém não 
voltadas especificamente para a área acadêmica, de início e final da 
graduação. Desta forma, tornam-se necessários novos estudos para o 
aprofundamento da pesquisa, contribuindo para a melhoria e adapta-
ção desses fatores dentro da academia.
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INTRODUÇÃO

A história da humanidade mostra que, por muito tempo, foi 
imposto aos homossexuais apenas o silêncio. A esses, foi forçado 
uma repressão e exclusão, fazendo, muitas vezes, com que os ho-
mossexuais fossem vistos como criminosos e doentes. Esse contexto 
não faz com que os homossexuais deixem de existir. O silêncio cau-
sado por essa exclusão pode até contribuir para a falta de discussão 
sobre a temática, mas não para inexistência da homossexualidade 
(SOARES, 2012).

Segundo Soares (2012), somente no início dos anos 70, nos 
Estados Unidos, os homossexuais começaram a tornar suas vidas pú-
blicas. O fato dos homossexuais serem obrigados a permanecer por 
tanto tempo escondidos, fez com que esses tivessem seus direitos 
negados. A sociedade, alicerçada no preconceito e na descriminação, 
por muito tempo apresentou-se contrária aos homossexuais, como se 
esses não fossem cidadãos dignos de direitos e passíveis de deveres.

O Brasil presenciou um crescimento da pauta dos direitos LGBT 
e inúmeras lutas foram travadas pelo movimento. As famílias homoafe-
tivas, influenciadas por esses acontecimentos, foram se tornando cada 
vez mais comuns. Entretanto, esse novo arranjo familiar, constituído por 
duas pessoas do mesmo sexo, desperta nas pessoas uma resistência 
e provável desconfiança no que se refere à adoção (UZIEL, 2002). 

Os novos arranjos familiares ganham cada vez mais espaço na 
sociedade moderna, e a família homoafetiva está cada vez mais em 
evidência nos debates sobre essas novas configurações de família. É 
bem verdade que homossexualidade e família se encontram na esfera 
social, e isso possibilita uma discussão acerca do papel dos órgãos 
jurídicos quando pensam os homossexuais como sujeitos dignos de 
direitos (UZIEL, 2002).
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Em novembro de 2006, na Indonésia, mais precisamente na 
cidade de Yogyakarta, um grupo de especialistas em direitos huma-
nos elaborou um documento que se intitulou Princípios de Yogyakarta. 
Este documento apresenta normas de direitos humanos e sua apli-
cabilidade a questões referentes à orientação sexual e identidade de 
gênero. Foi a partir de documentos como esse que os homossexuais 
começaram a ser vistos com um pouco mais de dignidade (CORRÊA; 
MUNTARBHORN, 2006).

Assegurar a todas as pessoas, das diversas orientações sexuais 
e identidades de gênero, a garantia de viverem dignamente e alicer-
çados no respeito (PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA, 2006), é um marco 
para a efetivação da família homoafetiva. A partir de documentos como 
o de Yogyakarta, os homossexuais têm a possibilidade de terem seus 
direitos garantidos, assim como os demais cidadãos. O problema é 
que esses direitos, mesmo embasados em documentos como esse, 
na prática não são efetivados, e os homossexuais permanecem tendo 
seus direitos negligenciados.

Para a fundamentação teórica desse trabalho foram utilizadas, 
basicamente, as ideias de Foucault, por entender que o pensamento 
do teórico contempla, de forma efetiva, o assunto abordado no traba-
lho. Ainda nesse sentido, a fim de obter um resultado mais completo, 
foram utilizados também outros autores que também se fundamentam 
em suas ideias.

O objetivo do estudo foi investigar acerca da sexualidade de 
adolescentes pertencentes a famílias homoafetivas, com a finalidade 
de entender como esses indivíduos, que fazem parte desse novo ar-
ranjo familiar, compreendem sua sexualidade. Trabalhar com essa te-
mática surgiu da inquietação por entender mais sobre o assunto, bem 
como contribuir cientificamente com essa temática. 
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O trabalho se propôs a investigar se o fato de o adolescente 
conviver numa família homoafetiva confere a esse alguma especifici-
dade em relação à sua orientação sexual, e como se dá a relação do 
adolescente com a família, a escola e sociedade. Será que um indiví-
duo proveniente de uma família homoafetiva terá a construção da sua 
sexualidade influenciada pela sexualidade dos seus pais?  

Os participantes da pesquisa foram adolescentes provenientes 
de famílias homoafetivas. Tratando-se de um estudo qualitativo, a aná-
lise metodológica foi feita através de uma entrevista semiestruturada 
por meio de audioconferência. O resultado da entrevista foi avaliado 
através da análise de conteúdo de Bardin, na tentativa de compreender 
a relação entre a orientação sexual de adolescentes, que são cuidados 
por uma família homoafetiva, e a orientação sexual dos seus pais. 

A construção do conhecimento acerca da temática teve como 
base uma visão pós-estruturalista e, como inspiração teórica, os po-
sicionamentos do filósofo Michel Foucault a respeito da sexualidade 
e como esta concebida dentro de um sistema que aprisiona corpos.

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de um estudo de campo, e se carac-
teriza como sendo do tipo qualitativo. A pesquisa configura-se como 
sendo descritiva. Para Spink (2003), a pesquisa de campo refere-se 
àquela que acontece em ambientes da vida cotidiana, sem que se 
faça uso do laboratório. Nesse tipo de pesquisa, o entrevistador vai a 
campo para realizar a coleta de dados e, posteriormente, analisar as 
informações coletadas.  

A pesquisa foi realizada com os adolescentes que advêm de 
famílias homoafetivas. Por se tratar de um estudo a nível nacional, prio-
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rizando a comodidade dos entrevistados e praticidade da pesquisa, a 
entrevista foi aplicada através de audioconferência com o auxílio das 
redes sociais. Foi realizado um contato prévio com as famílias dos ado-
lescentes para saber a disponibilidade em participarem da pesquisa.

Quanto ao critério de inclusão, foram incluídos na pesquisa 
adolescentes, de ambos os sexos, que são provenientes de famílias 
homoafetivas e que, exclusivamente, tenham entre 10 e 20 anos de 
idade. Os adolescentes precisam estar inseridos no ambiente familiar 
há mais de cinco anos.

Para a coleta de dados do projeto foi realizada uma pesquisa 
semiestruturada com o objetivo de nortear o caminho da entrevista, 
bem como, dar liberdade e autonomia às respostas proferidas pelo 
entrevistando. Foi elaborado e posto em prática um instrumento de 
pesquisa composto em duas partes: questões sociodemográficas e 
um roteiro de perguntas norteadoras. 

Para o início da coleta de dados, o projeto foi submetido ao 
Comitê de Ética da Faculdade Santa Maria, e somente depois do re-
sultado favorável a pesquisa pôde ser iniciada em campo. Para isso foi 
utilizado um termo de anuência das instituições participantes. 

Referente ao processo de seleção dos participantes da pesqui-
sa foi feito o contato prévio com as famílias desses adolescentes de 
famílias homoparentais que tinham disponibilidade e interesse em par-
ticipar do estudo. 

Para realização da entrevista com os adolescentes foi feito um 
contato e agendamento com os mesmos, levando em consideração os 
melhores horários tanto para o pesquisador quanto para o entrevistan-
do. Foi feita também a solicitação para que o entrevistando escolhesse 
um lugar reservado para a realização da entrevista, haja visto que, essa 
seria gravada segundo o seu consentimento, que está descrito no Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
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 Depois do contato firmado entre os adolescentes e seus pais, 
foram realizadas cinco entrevistas com indivíduos diferentes. Todas as 
entrevistas foram realizadas num espaço de tempo de aproximada-
mente um mês, e todas fluíram bem no sentido de os participantes 
terem entendido as perguntas do questionário e também a proposta 
da pesquisa.   

Algumas dificuldades surgiram ao longo da pesquisa, mas todas 
elas foram contornadas e com isso obteve-se o resultado aguardado. 
Dentre as dificuldades que surgiram durante o estudo, estava a falta 
de tempo de alguns participantes. O pesquisador precisou esperar o 
melhor dia para a realização da entrevista com alguns participantes. O 
que fez com que o estudo demorasse mais a ser finalizado. 

Para a análise dos dados foi feita a transcrição fidedigna das 
entrevistas e o método de análise de conteúdo foi segundo o modelo 
proposto por Bardin (2011), que possibilita a análise das falas desses 
adolescentes, bem como, obter o conhecimento da realidade dessas 
famílias compostas por homossexuais. 

Nesse tipo de método é realizada a transcrição das entrevistas 
e, posteriormente, um recorte das falas obtidas durante o estudo. Logo 
depois, é feita a categorização e interpretação dos dados obtidos. A 
transcrição fiel das falas dos participantes da pesquisa propicia uma 
leitura mais acurada dos dados obtidos. (BARDIN, 2011).  

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Faculdade San-
ta Maria através de todos os documentos necessários. Diante disso, o 
estudo se realizou conforme princípios éticos, norteados na Resolução 
Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, contemplando aspectos 
essenciais em pesquisas, desde o compromisso em seguir o que está 
registrado em lei, o respeito e a responsabilidade. 
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Conforme registrado nos procedimentos metodológicos, se fez 
uso da entrevista e foram considerados os elementos estabelecidos 
no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), documento 
que aborda a livre participação do sujeito, esclarecendo que será res-
guardada sua identificação, então, por se tratar de pesquisas com se-
res humanos, considerou-se a possibilidade de constrangimento dos 
entrevistados, porém, enquanto pesquisadores respaldados na lei Nº 
466/12, recorremos aos mecanismos de preparação e cautela no pro-
cesso quando no ato da entrevista. Faz-se necessário deixar claro que, 
durante o processo das entrevistas, não foram observadas situações 
que pudessem comprometer os/as participantes. Durante todo o pro-
cesso, não foi observada qualquer intercorrência.

RESULTADO E DISCUSSÃO

A partir desse ponto serão expostos os resultados e discussão 
da pesquisa. A coleta foi realizada com um grupo de adolescentes de 
ambos os sexos, todos provenientes de famílias homoafetivas.  

Optou-se por dar nomes fictícios para cada participante do es-
tudo no sentido de garantir que não fossem expostos. Logo depois, foi 
realizada a categorização, que consistiu em organizar as falas seme-
lhantes. Logo abaixo estão as categorias:
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Dados sociodemográficos

QUADRO 01- Identificação dos sujeitos participantes.

Participante Larissa Wallace Gisele Léo Kamila

Idade 18 18 20 13 17

Escolaridade

Ensino médio 
completo

Ensino médio 
completo

Superior 
incompleto

Ensino 
fundamental 
incompleto

Ensino 
médio 

incompleto

Profissão Estudante Estudante Estudante Estudante Estudante

Número de 
irmãos

Nenhum
Um Nenhum Um Dois

Religião Agnóstica ateísta Evangélico Católica Evangélico Umbanda

Sexo Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com o quadro 1, entre 5 participantes da pesquisa 3 
são mulheres e 2 são homens, que se encontram na faixa etária de 13 
a 20 anos. Com relação à escolaridade, apenas uma das participantes 
está no ensino superior, dois deles têm o ensino médio completo, um 
o ensino médio incompleto e outro está no ensino fundamental. Todos 
são estudantes. Referente à religião, dois dos participantes são evan-
gélicos, uma participante é de religião de Umbanda, outra da religião 
católica e a última agnóstica ateísta.

Todos estão dentro da escolaridade apontada para a idade. Tal-
vez porque todos eles são de classe média. Vale ressaltar que o grupo 
foi formado por adolescentes de religiões diversas, o que mostra toda 
a diversidade presente nas famílias homoafetivas. Para eles, a orienta-
ção religiosa não impede de viver a experiência nesse arranjo familiar. 
É importante destacar ainda o fato desses participantes serem 3 mu-
lheres e 2 homens. Dados do CNJ apontam que, na média, o brasileiro 
está mais disposto à adoção de meninas (33,52%) brancas (38,26%), 
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com idades até dois anos (60,7%). A lógica se repete em quase todos 
os estados do país. 

As falas dos jovens – discussão

A partir das falas encontradas na pesquisa, classificou-se em 
temas e categorias o que ressaltou do seu conteúdo. Os temas estão 
aqui colocados em tópicos a fim de facilitar a leitura. Muito das falas foi 
suprimido, o que não evitou, especialmente em alguns itens, uma gran-
de extensão das mesmas, colocadas aqui justamente para não correr 
o risco de retirar conteúdos necessários à compreensão do leitor. 

QUADRO 02- Temas e Categorias

TEMAS CATEGORIAS

Constituição familiar Duas mães/pai e marido/ Família ampliada

Percurso de vida Infância feliz/um pouco de preconceito

Relação com os demais membros da família Convivência frequente e tranquila 

Relação na escola com os professores, colegas Boa relação/orgulho de ser diferente

Sobre a sexualidade Não influencia/heterossexual

Fonte: Elaborado pelo autor

Constituição familiar 

Sobre a constituição familiar xs participantes relatam:

“Não eu não tenho irmãos, eu sou filha única. Eu entrei na mi-
nha família desde recém-nascida, eu nasci e já entrei. As minhas 
mães elas não moram mais juntas. Assim, elas se separaram 
quando eu tinha uns 11 anos e hoje em dia minha mãe…Ãn... 
uma das minhas mães mora em outro local com outra mulher. 
No caso minha tia, né? E aí minha mãe que mora comigo, hoje 
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em dia ela também tem um relacionamento com outra tia minha, 
entendeu? Ficou mais expansivo a família. Acho que foi isso que 
tu perguntou” (Larissa).

 “Minha constituição familiar é eu, meu irmão, que tem 13 anos 
e minha mãe de 39 anos e antes era meu pai, mas, já vai fazer 
(pausa) Já tem 9 anos, vai fazer 10 que meu pai saiu de casa 
pra construir outra família com um homem. Então no caso já faz 
9 anos e poucos meses da construção dele... da minha outra fa-
mília que é ele, com o marido dele e eu minha mãe e meu irmão 
aqui em casa. E eu moro com a minha mãe” (Wallace). 

“Quando eu era criança eu nunca parei pra pensar ou perceber 
o que acontecia a minha volta. Porque eu era diferente. Na ver-
dade, eu não percebia nem que eu era diferente, que eu tinha 
um lar diferente. Porque quando você convive desde sempre em 
um meio, você vai achar que aquilo é normal e até meus cole-
gas... crianças de 5, 6 anos eles vinham conversar comigo e 
eles achavam legal. Achavam interessante porque não tinha uma 
curiosidade maldosa. Foi sempre tudo muito tranquilo. Acho que 
isso!”( Gisele). 

“Eu só tenho um irmão e minha família é meu pai, minha mãe, 
meu irmão e eu e eu moro com a minha mãe” (Léo). 

“Eu tenho duas irmãs mais velhas por parte de mãe. Elas têm 
pais diferentes. Então, quando minha mãe morreu meu pai bioló-
gico não podia ficar comigo na época então meu tio me adotou. 
Meu tio que é irmão da minha mãe. E ele me adotou e aí me 
trouxe pra São Paulo e casou com outro homem. Eu tô com eles 
há 10, há 11 anos já. Nossa família é assim!” (Kamila).  

Nas falas acima Larissa e Wallace falam da separação dos seus 
pais. Wallace, em especial, relata sobre o fato de o seu pai construir 
uma nova família com o companheiro. O que sugere na fala do ado-
lescente é que ele convive harmoniosamente com essa realidade ao 
apresentar esse novo ambiente familiar como sua outra família.

Homem et al. (2017) afirmam que a separação pode ser um 
período muito conturbado para os filhosm a depender de como vai 
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acontecer esse rompimento. Fatores como brigas constantes na frente 
dos filhos, alienação parental e se a separação aconteceu de forma 
conflituosa pode trazer muito mais danos aos filhos do que se a sepa-
ração tivesse acontecido de forma pacífica. 

No relato de Gisele, o que poderia soar como uma confusão, 
na verdade não causa essa sensação à jovem. O que sugere que dois 
homens ou duas mulheres criando uma criança pode não causar con-
fusão na cabeça desse sujeito diferente do que causaria em filhos de 
pais heteros. A adolescente expõe que, enquanto criança, nunca parou 
para pensar ou perceber ao seu redor. Criança precisa brincar, apren-
der e estar bem e para isso precisa de um ambiente que lhe proporcio-
ne, afeto, limites e as condições necessárias para um desenvolvimento 
saudável. Como a adolescente mesmo disse, criança não tem uma 
curiosidade maldosa. 

Na fala de Kamila, ela conta como foi adotada por seus dois 
pais e como aconteceu essa transição para uma família homoafetiva. 
Segundo Gomes et al. (2017), no nosso país há um grande número de 
crianças que são deixadas pelos seus pais biológicos e que poderiam 
ser adotadas por casais homoafetivos. Por conta do preconceito e da 
burocracia, essas crianças crescem e acabam por não terem o direito 
de pertencer a uma família.  

A homossexualidade sempre foi sinônimo de resistência, de luta 
e, no âmbito da família homoafetiva, isso não seria diferente. O precon-
ceito existe e não é pouco e isso exige que as famílias homoafetivas 
resistam e se fortaleçam. Essa força vem da união e da necessidade 
de se fazerem mais firmes para encarar juntas as dificuldades que ve-
nham a surgir.



233S UMÁR I O

Percurso de vida

Sobre o percurso de vida, trazem:

“Então, pra mim era muito show. Tipo, eu acho que essa coisa 
de realmente de maldade vem quando a gente vai construindo, 
assim, porque tipo, quando eu era criança tudo na… eu já tinha 
a ideia de duas mães, mas pra mim era passado e é realmente 
muito normal. Mas assim, era uma coisa assim, fantástica, en-
tendeu? Tipo, ninguém tinha duas mães e eu tinha duas mães e 
eu achava isso muito bom. Até hoje eu acho, né? (risos) e aí eu 
sempre queria mostrar a todo mundo que eu tinha duas mães. 
Eu acho que, sei lá, tipo, eu não tenho do que falar da minha 
infância. Foi muito boa em relação assim as duas. O processo 
ruim só foi quando elas se separaram, tendeu? mas assim, en-
quanto elas estiveram juntas, enquanto eu… como criança eu 
amava essa ideia de ter duas mães, de conviver, de mostrar pra 
galera, assim. Sofri um pouquinho de preconceito, né? a gale-
ra me olhava meio assim… tinha gente que… tinha pais né, no 
caso, que não deixavam os filhos andarem comigo. Assim, tinha 
aquele certo preconceito. Mas eu, assim, era tão bom que eu 
nem ligava” (Larissa). 

“Minha infância eu passei com a minha vó. Eu fui criado por vó. 
Minha vó me criou até os 10 anos de idade. Aí... foi ótima minha 
infância, minha infância foi agradável eu sempre brinquei bastan-
te com meus vizinhos. Sempre gostei de estudar desde pequeno 
eu amava ir pra escola e fui crescendo assim. Gostava muito de 
assistir também. De brincar e assistir eram as coisas que eu mais 
gostava. E eu amava morar com a minha avó e quando meu pai 
saiu de casa assim, eu não sofri muito pelo fato de eu morar com 
a minha avó, então não estava presente, tipo, convivendo com a 
minha mãe, meu pai e meu irmão. Quem vai poder te falar assim 
realmente o que aconteceu mesmo, que mais sofreu, foi o meu 
irmão por ele morar com a minha mãe e meu pai. Eu não! Sem-
pre morei com a minha avó. eu fui morar com meus pais quando 
tinha 10 anos de idade. Aí pronto... aí eu encarei de uma forma 
normal. Eu compreendi que não dava mais... que estavam tendo 
muitas brigas e ele foi atrás da felicidade dele, então até hoje eu 
aceito super de boa!” (Wallace).
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Ainda falando de quando eu era criança, como nunca percebi 
que a minha estrutura familiar era diferente das outras, não tenho 
o que falar muito porque eu tinha uma família, tinha amigos, eu 
ia pra uma escola. A minha rotina era de uma criança normal. 
Eu brincava, eu fazia de tudo, fazia aula de natação. Fazia o que 
toda criança faz, então em relação à homossexualidade, não teve 
diferença. Acredito eu!” (Gisele). 

Então, desde criança que eu tive uma relação boa com meus 
pais. Eu sempre ficava alternando. (Pausa) Ficava na casa da 
minha mãe, ia pra casa do meu pai. Passava dois, três dias na 
casa do meu pai, voltava. Ia e voltava. Era assim! Agora eu só fico 
na casa da minha mãe” (Léo).  

Eu sempre fui uma criança muito diferente, assim, de todo mun-
do. Eu sempre fui mais quieta. Não tinha muitos amigos da minha 
idade, me dava melhor com as pessoas mais velhas, sempre foi 
assim! E a minha família, meus pais sempre trabalharam muito, 
então eu sempre me virei meio sozinha. Então eu sempre aca-
bei amadurecendo mais rápido. Ficando mais independente. Eu 
acho que minha condição de família me ajudou muito a ser quem 
eu sou hoje, sabe? Não depender de ninguém para nada e fa-
zer as minhas coisas. E, o processo judicial de adoção é meio 
complicado porque casais homoafetivos, querendo ou não, hoje 
em dia no Brasil, a adoção é mais difícil, né? Do que casais he-
teroafetivos” (Kamila).  

Larissa fala com entusiasmo das suas duas mães. Dá para ver o 
orgulho com que ela fala da sua família e o quanto gostava de dizer na 
infância que sua família tinha uma constituição diferente das demais. É 
interessante ver como ela, enquanto criança, não tinha o receio de falar 
sobre suas mães e o quanto gostava dessa realidade.

O problema mesmo está no preconceito que a jovem sofria. 
Ela relata que alguns pais não permitiam que seus filhos tivessem 
contato com ela e sua família. A fala de Larissa evidencia uma so-
ciedade que é preconceituosa e excludente necessitando rever os 
seus valores, visto que a família homoafetiva não pode ser privada de 
existir com base em descriminação. 
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Gomes et al. (2017), afirmam que impedir um indivíduo de se re-
lacionar com quem quer que seja, e de constituir uma família, além de 
ferir o direito dessa pessoa fere também a constituição regente. Acaba, 
ainda, por anular vários anos de luta em prol de uma sociedade livre e 
igual para todos os cidadãos.   

O discurso heteronormativo faz com que as famílias homoafe-
tivas sejam alvos de críticas e de discriminação, mas essa realidade 
não vai fazer com que essas deixem de existir. É notório o aumento 
dessas famílias nos últimos anos, e hoje já não tem como pensar fa-
mílias na sua pluralidade sem lembrar das famílias constituídas por 
dois homens, duas mulheres, avós e netos, tios e sobrinhos, enfim, os 
diversos arranjos de famílias que existem. 

A fala de Wallace deixa claro que o jovem teve uma infância 
como qualquer outra criança. O fato de pertencer a uma família ho-
moafetiva não parece causar danos ao adolescente e, mesmo com 
a separação dos seus pais, o jovem teve capacidade psicológica de 
superar o acontecido. Uma família homoafetiva tem as mesmas con-
dições de criar uma criança que uma família heteroafetiva, sem causar 
danos nesse indivíduo.

Corroborando com esse pensamento, num estudo de Moitoso, 
Barbosa, Cose e Rapoport (2017), foi percebido que o desenvolvi-
mento cognitivo e emocional de uma criança advinda de uma família 
homoafetiva era compatível com sua faixa etária, e que o fato dessa 
criança pertencer a um lar homoparental não representou prejuízo al-
gum. Com isso, o que sugere é que a configuração familiar é apenas 
um detalhe para o desenvolvimento de uma criança.
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Relação com os demais membros da família

Sobre a relação com os demais membros da família, trazem:

“Sim! Eu tenho contato com boa parte da família. Hoje em dia 
nem tanto, assim, acho que é pelo tempo corrido. Que eu acho 
que quando era pequena eu tinha mais contato. Assim, viajava 
pra casa da galera e tal. É uma relação tranquila! Eu acho uma 
relação muito boa por sinal, assim. Nada a reclamar também 
disso. A galera super me acolhia, me acolhe! Enfim, é só por falta 
de tempo mesmo, eu acho, hoje em dia” (Larissa). 

“A mãe do meu pai morreu quando ele era adolescente ainda. 
Faz muito tempo e a minha vó materna que foi quem me criou 
ela morreu em fevereiro deste ano. Aí eles agora são falecidos. 
Meus avós também… nunca conheci meus avós porque desde 
que eu nasci eles já eram falecidos. E minhas tias… eu só tenho 
uma tia porque minha mãe e minha tia por parte de mãe ela fa-
leceu faz uns três anos e eu era muito próximo a ela também. E 
de tios eu tenho vários tios porque eu tenho tios por parte de pai 
e tios por parte de mãe. E por parte de mãe... assim, os tios por 
parte de pai eu não sou tão próximo a eles não. Já por parte de 
mãe são os que eu sou mais próximo. E assim... eles, a grande 
maioria mora em São Paulo. Aqui na cidade onde eu moro só 
moram dois tios meus e a minha relação é assim: Eu vou na casa 
deles quando precisa, se for levar algum documento, dar algum 
recado... é muito raro. Já meus primos não, sempre frequento a 
casa dos meus primos pra um almoço, jantar, assistir um filme, 
sou mais próximos a eles” (Wallace). 

“Em relação a minha família, a gente sempre teve um convívio 
muito próximo. Quando eu era criança eu não percebia que 
alguns assuntos eram evitados, né? Mas agora eu consigo ver 
que... consigo lembrar de alguns momentos que alguns assun-
tos eram realmente evitados e consigo ver agora que alguns as-
suntos ainda são evitados. Mas não relacionados a preconceito. 
Relacionados ao simples fato de não ser necessário comentar, 
porque eu sou da família. Eles nunca, em nenhum momento, 
me classificaram como a de fora ou então como a filha deles 
dois ou qualquer coisa do tipo. Eu sempre estive na família. O 
convívio com os meus tios, primos e avós sempre foi muito bom. 
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Acredito que foi como qualquer outro convívio. E, com o um dos 
meus pais é caçula, irmão caçula e ele já me teve muito... com 
uma idade mais avançada, ele tinha uns 39, 40 anos, todos os 
meus primos são muito mais velhos que eu. Então, quando era 
criança, eu até chamava eles de tios porque eles eram bem mais 
velho que eu. E os meus primos de segundo grau, eu considero 
mais meus primos, porque tem mais a minha idade. Então, as-
sim, convívio foi sempre perfeito. A gente, todo mundo se reunia 
em final de semana, um vai na casa do outro. Eu acredito que é 
normal, que é bem tranquilo” (Gisele). 

“Minha relação com meus tios, com minhas tias é boa. Não te-
nho problema nenhum com eles. Avós eu não tenho mais não. 
Primos também minha relação é super ótima.” (Léo).  

“A minha família de sangue, avó, minha avó faleceu há pouco 
tempo. Meus primos, minhas irmãs, meus tios, a gente mantém 
uma relação amigável, assim, a gente se vê, tipo, uma vez por 
ano. São minha família, sabe? Mas a gente não tem um convívio 
diário. Um convívio próximo. Agora a família do meu padrasto por 
outro lado eles moram perto então eu os vejo eles toda sema-
na, praticamente. Meus avós e tios por parte do meu padrasto” 
(Kamila). 

Em suas falas, eles contam como é a relação com a família am-
pliada. Como se dá a relação com seus avós, tios, primos. Se compa-
rado à realidade de famílias heteroafetivas, não se percebe nenhuma 
diferença. A rotina e relação com os demais membros da família reme-
tem aos variados modelos de famílias existentes. 

O que pode ser visto com isso é que, possivelmente, a compo-
sição familiar não é um fator que vai trazer danos a um indivíduo. Seja 
um lar homoafetivo ou heteroafetivo, as relações entre seus membros 
não vão ser regidas pela orientação sexual. Sugere, ainda, que uma 
criança, estando inserida numa família homoafetiva, não deixa de per-
tencer também a outras configurações familiares. 

Segundo Mata, Santos e Scorsolini-Comin (2020), dois homens 
ou duas mulheres, assim como um homem e uma mulher, podem, 
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tranquilamente, construir uma relação pautada no afeto, no sentido de 
realização individual e coletiva e, em meio a uma gratificação afetivo-
-sexual, manterem uma relação saudável e duradoura.  

Relação na escola com os professores, diretores, colegas

Sobre a relação com os professores, diretores, colegas, relatam:

“No meu ensino médio foi de boa. Tipo, eu acho que pra mim foi 
a melhor coisa época da minha vida. Foi quando eu me assumi e 
tal. Então, tipo, eu andava com uma galera super de boa e os pro-
fessores também. Na verdade, a escola em si ela era bem aberta 
à diversidade, essas coisas. Então eu não tive problemas no meu 
ensino médio. Já no ensino fundamental, né? Eu já me deparei 
com alguns problemas, tipo, (pausa) alguns amigos. Colegas, 
no caso. Que os pais não deixavam vir na minha casa porque eu 
tinha duas mães ou não deixavam ter amizade. (pausa) dia dos 
pais, que aí, tipo, geralmente quem me representava, né? Em 
questão de pai, assim, é o meu padrinho e aí a galera dizia que… 
no caso até a própria escola dizia que não podia porque não era 
meu pai e eu não tinha, né? Então, assim, não podia ter nenhum 
representante meu e aí eu ficava super triste. Tipo, era quando eu 
me questionava se ter duas mães era tão legal, entendeu? Tipo 
assim, poxa, era muito massa, mas será que é tão bom assim? 
Porque todo mundo participa. Todo mundo vem com seus pais 
e tal. Entendesse? Assim, foi um período meio ruim, foi o ensino 
fundamental. Mas aí no ensino médio acho que esclareceu as 
coisas, eu me esclareci também e aí tudo fluiu” (Larissa). 

“Minha relação na escola é super ótima. Como te falei eu já aca-
bei o ensino médio. Acabei ano passado. E quanto assim... meu 
ciclo de amigo... assim, eu sempre fui muito... vamos dizer... ati-
vo na sala. Sempre fui representante de turma, sempre estava a 
frente das coisas que a gente fazia na escola. Sempre fui amigo 
de toda a turma. Aí eu acho que por isso as pessoas não tinham 
preconceito comigo. E tipo, a gente não era muito de falar sobre 
nossos pais, só falava mais da gente mesmo. Sobre conteúdos 
da escola. Não era sobre nossos pais não. Quando falavam... 
quando diziam: não, moro com minha mãe, meu pai é separado, 
mora com outro homem. Eles tinham admiração. Diziam: nossa 



239S UMÁR I O

que legal! Nunca teve nenhum preconceito. Nunca teve nenhum 
preconceito não! Sempre foi assim: Em torno de admiração, que 
eu falasse como é ter um pai homoafetivo. Que isso é muito da 
contemporaneidade, que é uma coisa legal, foge do padrão. E 
com meus professores minhas relações são ótimas também. 
Gosto de todos os professores. Eles sempre gostavam muito de 
mim também por eu ser um aluno muito dedicado, esforçado. 
Ótima, ótima relação! Não tenho do que reclamar e nem de so-
frer nenhum preconceito pelo fato do meu pai ser homossexual” 
(Wallace). 

“Quando eu tava no colégio o assunto não era muito abordado. 
Tinham pessoas que sabiam. Meus professores sabiam, alguns 
colegas mais próximos sabiam, mas nunca gerou nenhum as-
sunto mesmo. Era normal! Quem sabia tratava com naturalidade. 
As pessoas que descobriam, que ficavam sabendo, de começo 
era meio impactante, mas com o tempo passava. Não rolou nada 
de preconceito e tudo mais. Ainda mais que era um colégio ca-
tólico, era de se esperar que acontecesse algo relacionado ao 
preconceito, mas não rolou nada. Pelo menos não que eu fiquei 
sabendo, né? Porque as vezes o assunto não chega até a gente. 
Agora na faculdade é um pouco diferente. Eu faço moda! Então é 
um círculo de amizade e uma vida totalmente diferente. E grande 
parte dos meus amigos agora, são homossexuais. Então pra eles 
é praticamente uma inspiração. Todos me bajulam pelo fato dos 
meus pais serem homossexuais aí sim é um assunto abordado, 
mas é com todo respeito também. Meus professores também 
respeitam demais. Nunca houve nenhum comentário, nem nada 
do tipo” (Gisele). 

“Minha relação com os colegas é boa. Com os professores tam-
bém. Não tem nada!” (Léo).  

 “É como eu te falei, eu nunca tive uma relação muito próxima 
com as pessoas da minha idade. Então, na escola eu sempre 
fiquei na minha, sempre fui amiga dos professores, nunca tive 
muito grupinho assim, sabe? Então eu não sofri muito preconcei-
to por conta de ser uma família homoafetiva. Não foi uma coisa 
que me afetou na escola não” (Kamila). 
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Nas suas falas, xs participantes relatam como era a realidade na 
escola e a vivência com os colegas e professores. Os depoimentos su-
gerem para uma convivência saudável, onde todos os membros envol-
vidos cultivavam uma relação dentro dos padrões normais e pautada 
no respeito à diversidade.

Mochi e Rezende (2017) apresentam que a escola é um espaço 
onde os alunos podem se expressar. O que torna a escola um lugar 
de diversidade, na qual indivíduos advindos de famílias distintas, que 
apresentam configurações familiares diferentes, convivem. Isso susci-
ta o pensamento sobre as novas identidades familiares existentes nos 
dias atuais.

Sobre a sexualidade

 Referente à sexualidade, xs participantes trazem:

“Hoje em dia eu me vejo muito bem com a minha sexualidade, 
né? Eu tive meus momentos de não aceitação, de, né? Perturba-
ção. Acho que assim como todo mundo teve, né? No começo 
também foi bastante, assim, pra uma das minhas mãe não... é... 
uma ela aceitou super de boa. A outra não! A outra meio que 
ficou assim. Até hoje ela é meio, sabe? Ela aceita, mas (pausa) 
é como se ela só, não sei, engolisse, entendeu? Mas assim, o 
ponto de vista dela é que, por ela ser assim, ela sofreu muito e 
ela não quer que eu sofra o que ela sofreu, entendeu? Deu pra 
entender? (pausa) Mas assim, hoje em dia eu me vejo muito bem 
com isso, né? Em questão de influencia, no começo eu pen-
sava, assim, me perguntava se tinha influencia, né? Tipo, pen-
sava muito sobre isso, mas não! Não teve, assim! Eu me vejo. 
Eu nasci assim! Entendeu? Tipo, por mais que isso na minha 
casa era super natural e tal. Talvez isso ajudou a me conhecer. 
Mas que houve uma influencia, não! Entendeu? Tipo assim, pra 
mim era uma coisa super natural. Normal, entendeu? Não que 
isso me influenciou a gostar. É que realmente desde pequena o 
sexo masculino nunca me chamou atenção, né? E aí às vezes 
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eu me perguntava: será que é por causa dessa naturalização na 
minha casa, né? Mas não! Assim, não existe influencia, né? Eu 
tenho certeza que se... no caso, assim, tipo, eu fui criada pelas 
minhas mães, mas também tive um tempo que fui criada pelos 
meus padrinhos. Então eu tive aquela influencia hétero, se existe 
realmente. O que não existe realmente essa influencia! E aí é 
uma coisa normal, assim. Mas eu não levei, assim. É porque eu 
era, porque eu sou mesmo homossexual e aí não é questão de 
influência não. É meu reconhecimento mesmo! Eita, essa ficou 
bastante grande (se referindo à resposta) (risos) (Larissa). 

“Minha orientação sexual: eu me considero bissexual. Apesar 
deu está muito confuso ainda. Mas eu acho que sim, porque 
eu tenho atrações por homens e também tenho por mulheres e 
eu acho que nem uma foi influenciada pelo meu pai não porque 
desde pequeno eu sempre tive desejo pelo corpo masculino e 
feminino. Porque eu acredito que a orientação a gente já nasce 
com ela. Não é uma opção e desde pequeno eu já tinha esse de-
sejo pelo sexo masculino e pelo feminino então eu me considero 
bissexual e eu me aceito tranquilamente” (Wallace). 

 “Sim antes! Acho que desde os 5 anos de idade [sente atração 
por meninos e meninos]. E em relação a minha sexualidade por 
minha mãe ser muito evangélica aí eu não (pausa) ela não sabe 
ainda. Quem só sabe da minha sexualidade é meu pai por ele 
me aceitar e meus amigos. A minha mãe não sabe ainda. E eu 
encaro isso muito de boa. Eu espero algum (pausa) daqui a um 
tempo eu ter assim a certeza de que eu sou (pausa) eu sou muito 
indeciso assim como eu te falei, pra revelar pra minha mãe, então 
ela não sabe ainda, nem meu irmão, só sabe meu pai e meus 
amigos” (Wallace).

“E por fim, eu sou heterossexual, namoro faz 3 anos e meio e 
sempre soube! Nunca tive dúvida de que eu era, de que eu sou 
heterossexual” (Gisele). 

“Eu tenho consciência da sexualidade dele (do pai) e eu acho 
que não. Que eu nunca me deparei com preconceito não. Enca-
ro super bem. Não tenho nada contra. Desde pequeno que ele 
já me fala que ele é e eu não tenho nada contra isso. A minha 
orientação sexual. Eu sou hétero. Eu gosto de meninas. Não! Ele 
nunca disse: Ah, você tem que ser hétero ou você tem que ser 
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homossexual. Ele sempre falou: o que eu quiser ser que seja. 
Ele sempre me apoiou a eu escolher o que eu quiser ser. Minha 
relação com os colegas é boa. Com os professores também. 
Não tem nada!” (Léo). 

“Minha orientação sexual não tem nada a ver com a dos meus 
pais, entendeu? Não diz respeito nenhum. Eles não me influen-
ciaram em nada, entendeu? E a orientação sexual que eu tenho 
hoje, independente de qual seja, eu não acho que seja essa a 
questão. Foi uma escolha minha, entendeu? Pelo que eu sou, 
pelo que eu nasci assim. Mesmo antes de ser adotada a gente 
percebe, entendeu? Não na época porque eu era nova. Mas hoje 
em dia eu olho para algumas ações que eu tinha na infância e 
eu consigo entender o porquê, sabe? Independente se eu fos-
se adotada por eles, ou não, eu acho que a minha sexualidade 
seria a mesma. Não tem influência nenhuma! Não é porque eu. 
(pausa) E nem tem porque são dois homens, né? Então não in-
fluencia em nada. Eu acho que cada um sabe a sua sexualidade 
e não é influenciado. Não é uma coisa você pode mudar, sabe?” 
(Kamila). 

Larissa deixa claro que a orientação sexual das suas duas mães 
não influenciou em nada a sua orientação sexual. O fato de a sua orien-
tação sexual ser a mesma das suas duas mães poderia corroborar a 
crença de que há uma influência, isso se não fosse o fato de que ela 
tem um casal hetero no seu convívio e mesmo assim não é hetero. A 
fala da adolescente reforça o pensamento de que orientação sexual 
não é uma questão de influência.

O modelo de família baseado no pai e mãe existe. Mas também 
existe o modelo pai e pai, mãe e mãe e essa constituição não define a 
orientação sexual de ninguém. Se fosse uma verdade, não teriam ho-
mossexuais no mundo, até porque a maioria tem, em sua constituição 
familiar, um homem e uma mulher. 

Wallace traz na sua fala que desde os 5 anos de idade já sentia 
atração por meninos, isso antes do seu pai se separar da sua mãe e 
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constituir uma família homoafetiva. É ilógico afirmar que o adolescente 
sofreu influência do seu pai num período onde nem o adolescente tinha 
conhecimento da real orientação sexual do seu pai. 

Nesse trecho, Gisele expõe sua orientação sexual afirmando 
que é heterossexual e relatando também o seu namoro. O discurso da 
adolescente quebra todas as afirmações de que há uma influência da 
orientação sexual. A sexualidade como um todo não é uma questão 
de influência, e pensar a família homoafetiva com depreciação é mais 
uma questão de preconceito e desperdício de energia. O fato de várias 
crianças não terem um lar é mais urgente do que impedir que crianças 
cresçam num lar homoafetivo.   

O que precisa ser percebido nessa história é que não há uma 
confusão na cabeça de crianças. Cada um, por si só, em algum mo-
mento da vida, vai se perceber como heterossexual, homossexual, 
bissexual, transexual etc. Isso é uma questão de diversidade, e não 
se refere a um problema. Claro que a norma heteronormativa, regendo 
algumas crenças e preconceitos, acaba por disseminar um discurso 
perverso disfarçado de opinião. 

Sabe-se que a família é base, fortaleza e suporte para as pes-
soas. Alguns não têm o privilégio de ter uma família e veem na adoção 
uma solução para esse problema. Infelizmente o que acontece é que 
algumas pessoas acham que uma criança não pode ser criada por 
dois homens ou duas mulheres. Que esses podem influenciar a orien-
tação sexual dessa criança e que não é uma relação saudável. 

Por mais que a família homoafetiva ainda seja vista por algumas 
pessoas com maus olhos, ela é uma realidade, e se trata de um núcleo 
familiar. É um ambiente onde seus membros podem se desenvolver 
tranquilamente, independente da orientação sexual dos pais. 
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De acordo com Araújo e Alkmim (2017), o que vai reger uma 
família não é a orientação sexual dos pais, e sim o objetivo central que 
rege essa união. Para os autores é necessário oferecer a esses indi-
víduos a oportunidade de terem uma família completa e de garantir a 
uma criança uma vida digna e saudável. 

Pereira (2018) apresenta que a construção familiar se dá através 
do afeto e amor parental. Logo, não é a orientação sexual um fator 
definidor do que pode ser considerado um ambiente familiar e, por 
conseguinte, não é essa realidade que definirá o nível de equilíbrio do 
espaço doméstico.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Numa sociedade repleta de diversidade, compreendendo que 
existe mais de um modelo de família, surge a necessidade de se 
conhecer a realidade das famílias que fogem do modelo heteronor-
mativo. Nesse sentido, estudar sobre as famílias homoafetivas sig-
nifica ir além do convencional e adentrar numa realidade cheia de 
descobertas e desafios.   

O resultado do presente estudo aponta que a forma como os 
adolescentes de famílias homoafetivas vive sua sexualidade indepen-
de da condição dos seus pais. É possível perceber que a orientação 
sexual dos pais não influencia na condição sexual dos filhos, e o fato 
de pertencerem a uma família homoafetiva não vai ocasionar nenhum 
tipo de prejuízo a esses indivíduos. 

Cada dia que passa existem mais famílias homoafetivas, e por 
isso se faz necessário conhecer a realidade dessas famílias no sentido 
de lhes dar visibilidade. É preciso que assim, como todos os outros 
modelos de famílias, os lares homoafetivos também desfrutem dos 
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mesmos direitos na sociedade. Como cidadãos, esses indivíduos pre-
cisam ter seus direitos respeitados e bem-estar garantidos.   

A formulação de políticas públicas que contemple essa par-
cela da população, e a construção de espaços de debates sobre 
a temática, precisa ser cada vez mais suscitados. Na sociedade, 
é preciso despertar o respeito às peculiaridades das famílias ho-
moafetivas e a importância de saber conviver com a diversidade 
desse novo arranjo familiar. 

O trabalho aponta para a necessidade de se estudar mais sobre 
a temática, compreendendo que a pesquisa, assim como qualquer 
outra, apresenta alguns limites. Embora o número de participantes te-
nha sido suficiente para colocar o objetivo do estudo em discussão, 
faz-se necessária uma pesquisa mais ampla sobre a temática. Por fim, 
surge a necessidade da academia de adotar novos estudos para que 
a temática se torne visível também neste espaço. 
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INTRODUÇÃO 

Tida como um grande enigma da humanidade, bem como uma 
das mais complexas e importantes dimensões da condição humana, 
a sexualidade e sua compreensão envolvem inúmeras esferas, indo 
desde questões de cunho moral e político até ideológico (CECCAREL-
LI, 2010).

Para Júnior et al. (2010), a definição de homossexualidade é de 
uma instância abrangente, envolvendo diversos conflitos, posiciona-
mentos e questionamentos a que está implicado o termo.

Como afirma Santos (2012), ainda nos dias atuais, no contexto 
educacional, o sexo recebe um trato como um fenômeno distante do 
estudante, cientificamente concebido como um instrumento natural 
com apenas a função de reprodução biológica, não sendo relaciona-
do ao prazer, e ainda por se tratar – nesta última linha de concepção 
– de uma influência negativa. Dessa forma, a escola acaba por dispor 
de uma educação sexual arraigada de cientificismo biológico e hete-
rossexual, contribuindo para a propagação de valores homofóbicos, 
esquecendo-se dos grupos que sempre existiram, os homossexuais.

O trabalho tem como objetivo verificar como a experiência ho-
mossexual é tratada no espaço escolar, no contexto discente, docente 
e gestor. Para tanto, buscará aqui compreender como o processo edu-
cacional tem concebido a questão da homossexualidade no contex-
to escolar, nas posturas cotidianas dos profissionais da educação na 
prática educativa, bem como dos próprios discentes em relação aos 
colegas homossexuais. Uma questão fundamental norteia esta pesqui-
sa, como: Como são tratados os discentes de orientação homossexual 
no ambiente escolar?
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METODOLOGIA

A pesquisa fez uso da metodologia de natureza qualitativa e ex-
ploratória. Godoy (1995) afirma que a pesquisa qualitativa não propõe 
uma enumeração ou medição dos fenômenos em estudo, e tem o pes-
quisador como instrumento fundamental no processo. Já a pesquisa 
exploratória, segundo Gil (2011), pauta-se no objetivo de propiciar uma 
visão mais ampla e aproximada sobre determinado fenômeno ainda 
pouco conhecido e/ou explorado. 

A população com a qual se trabalhou tratou-se do público dis-
cente, docente e gestor de uma escola do interior do estado do Ceará, 
sendo, no entanto, utilizada uma amostragem dos estudantes de apro-
ximadamente 33 indivíduos pertencentes ao 2º ano do ensino médio, 
bem como professores 2 que lecionam na turma e 1 gestor. 

Quanto aos procedimentos, tratou-se de uma pesquisa-ação. 
Thiollent (2009) diz que a pesquisa-ação se configura como meio fa-
vorável aos pesquisadores que não pretendem simplesmente quan-
tificar ou mensurar dado fenômeno. Ainda para o procedimento de 
coleta de dados, foi feito uso de observação e algumas formas de 
intervenção diretas, levando-se em conta as falas, as atitudes, gestos 
e vivências dentro deste cenário, sendo garantido aos participantes o 
cumprimento às diretrizes da Resolução 466/12 do Conselho Nacio-
nal de Saúde, para pesquisas com seres humanos, vigente no país, 
razão pela qual a pesquisa só foi executada após a aprovação do 
Comitê de Ética e Pesquisa.

Para a análise dos dados obtidos foi feito o uso da Análise 
de Conteúdo, sistematizada por Bardin. Para Richardson (1999), a 
análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa caracterizada por um 
conjunto de fundamentos metodológicos com objetividade, sistema-
tização e inferência.
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RESULTADO E DISCUSSÃO

Os resultados colhidos a partir da pesquisa são apresentados 
em três subtópicos inter-relacionados e complementares. O primeiro 
volta-se para o fato de como o relacionamento homoafetivo, e suas 
implicações no universo socioescolar, é percebido e discutido pelos 
alunes na escola. O segundo compreende a discussão de posturas e 
atitudes sociais frente às questões LGBTs e, em particular, as homos-
sexuais. Por fim, o terceiro e último traz um esboço sobre as questões 
referentes à temática da sexualidade de maneira geral e, mais especi-
ficamente, procura pontuar sobre as posturas de educadores relacio-
nadas às pessoas homossexuais dentro escola. 

RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO 
– UMA DISCUSSÃO NA ESCOLA 

Para a atividade que gerou a discussão, de cujo conteúdo aqui 
é retratado, estavam presentes na sala de aula 24 alunes, sendo 13 do 
sexo feminino e 11 do masculino, e não havia professore em sala ao 
longo da ação. Durante esta, foi exibido o vídeo “Medo de Quê?”, que 
aborda a diversidade sexual, o processo de descoberta e aceitação 
da sexualidade, bem como, o preconceito que as pessoas homosse-
xuais enfrentam ao assumirem um relacionamento homoafetivo. Como 
proposta metodológica, além da transmissão do vídeo, pretendeu-se 
instigar debates sobre a temática e, posteriormente, foi solicitado, de 
acordo com o ponto de vista de cada ume, falando o que compreen-
deram do vídeo e o seu posicionamento a respeito do mesmo.

As respostas foram precedidas por risos e comentários breves. 
Um aluno, referindo-se ao vídeo, expressou sua opinião dizendo que:
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“Quando ele tava sendo homem era bom, mas quando ele pas-
sou a ser gay foi ruim porque teve que dizer a família e teve 
os outros pressionando, tiveram muito preconceito com ele”. 
(ALUNO 2)

“Os pais dele aceitaram e isso foi legal por parte deles, né? Por-
que perante a lei todo mundo é igual. Mas todo mundo é igual perante 
a lei, mas ninguém é igual, todo mundo pode ter um pensamento” 
(ALUNA 2). “O bullying que ele sofreu né? (...) porque ele começando a 
mostrar a realidade dele ser gay, as pessoas não ficaram ao redor dele. 
Aquele grupinho de amigos ficaram rindo” (ALUNA 3).

“Porque assim, como todo mundo ele tem direito de escolher 
gostar de quem quiser, ninguém, ele não pode, só porque eu 
gosto de mulher, se ela vem não goste, eu não vou gostar, eu 
tenho que ir por mim, não pelos outros. E assim, a primeira pes-
soa que tem que aceitar o seu modo de ser é sua família. Aí 
depois, o resto é resto” (ALUNA 4).

Alguns outros integrantes expuseram suas opiniões de maneira 
direta: “Eu me surpreendi rapaz porque eu achava que ia ser um ho-
mem com uma mulher, acontece tudo ao contrário” (ALUNO 3).

As opiniões expressas pelos participantes sobre o contexto da 
história contada no vídeo, partilham o sentido em que fica visível a 
espera de um comportamento social e heteronormativo “adequado” 
ao gênero da personagem principal [no caso do vídeo, um menino]. 
E o sofrimento psíquico enfrentado pelas pessoas não heterosse-
xuais com relação à autoaceitação de sua sexualidade e a aceitação 
familiar/social.

Louro (1997) argumenta que socialmente nascemos e cresce-
mos dentro da dicotomia de gênero, feminino versus masculino e que, 
influenciades por esses dois polos somos levades, constantemente, a 
categorizar também os papéis de gênero, isto é, o que é ser/parecer 
mulher ou homem. A autora ainda ressalta que:
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“Desconstruir a polaridade rígida dos gêneros, então, significa-
ria problematizar tanto a oposição entre eles quanto a unidade 
interna de cada um. Implicaria observar que o pólo masculino 
contém o feminino (de modo desviado, postergado, reprimido) 
e vice-versa” (LOURO, 1997, p. 31, 32).

 Outro aluno afirmou: “Com o passar do tempo acho que vai se 
acostumando com as coisas, vai aceitando” (ALUNO 6). No mesmo 
contexto, outra aluna faz as seguintes considerações: 

“Tem que aceitar porque, e, como é que se diz? O final é aquela 
coisa, ele quis demonstrar que não adianta você viver infeliz, 
com medo do que a sociedade vai pensar, porque você tem 
que ser feliz do jeito que você é. Tanto gay, tanto gordo, como 
magro, você tem que ser feliz do jeito que você, independente 
do que os outros vão pensar. Porque não adianta, você vai viver 
sua vida todinha, eu acho que a média da sociedade, a gente 
vive 70/80 anos. Aí vai passar esses 70/80 anos vivendo infeliz? 
Uma coisa que você não quer? O certo é você criar coragem 
e dizer eu sou, independente do que as outras pessoas vão 
pensar” (ALUNA 8).

Aqui, o sentido geral das falas converge para dois fatos em par-
ticular: a forma como pessoas homossexuais são vistas e aceitas pela 
sociedade/famílias, e o sofrimento psíquico gerado pela falta de com-
preensão e acolhimento. 

Sobre o fator psíquico evidenciado nas falas, Teixeira, Oliveira e 
Almeida (2017) salientam que, em grande parte das vezes em que uma 
pessoa homossexual assume sua orientação sexual, a própria família 
não acolhe, vendo-se pretensas a sair de casa ou mesmo expulsas 
de seus lares. Vendo-se com poucas alternativas para gozar de uma 
verdadeira dignidade pelo sistema social montado, o que gera imen-
surável sofrimento pela repressão sofrida, levando, muitas vezes, ao 
suicídio ou tentativas.

Um aluno pontuou: “Não entendi porque ele começou a gostar 
de homem” (ALUNO 4). Outra aluna afirma: “Na verdade eu creio que 
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uma pessoa assim já nasce com aquilo. Não é a opinião de ninguém. 
A opinião de ninguém não muda nada” (ALUNA 11). 

Uma participante expôs sua opinião sobre diversidade sexual: 
“É assim... Vários gêneros misturados, tipo masculino com masculino, 
feminino com feminino, masculino com feminino. Diversidade, eu acho 
que é isso” (ALUNA 11). E outra reitera: “Diversidade sexual é? Acho 
assim, lésbica, gay, duas pessoas que gostam do mesmo sexo, bisse-
xual; acho que é assim” (ALUNA 12). Na fala subsequente, outra aluna 
colocou: “Eu acho assim, que é aquilo de você ter sua opção sexual. 
Eu posso gostar de mulher, ele pode gostar de homem. É cada um ter 
sua opção sexual” (ALUNA 14).

No que tange à pontualidade da discussão acerca do que vem 
a ser diversidade sexual, xs participantes apresentam opiniões pauta-
das em termos vagos, sem embasamentos teóricos ou consistências 
científicas, demonstrando que este público tem pouca [ou nenhuma] 
informação substancialmente assertiva sobre o assunto. 

Contudo, quando a homossexualidade é tida como algo anor-
mal, que foge às regras, ou mesmo quando se permite a omissão da 
discussão do assunto, é evidente a contribuição para a exclusão es-
colar do público LGBT. Faz-se necessário que educadores permeiem 
nesse âmbito, buscando compreender a diversidade de gênero, pro-
movendo a desconstrução do sistema de crenças heteronormativas e 
combatendo as diversas formas de preconceito no ambiente educa-
cional (SONETTI; GARCIA, 2020).

Durante o momento do intervalo, foi observado que apenas 
meninos (sexo masculino) frequentavam a quadra poliesportiva, e as 
meninas ficavam pelos corredores ou sala de aula, conversando, na 
maioria das vezes, com outras meninas.
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Sonetti e Garcia (2020, p. 177) afirmam que na escola, bem 
como nas famílias, “a    heterossexualidade é ensinada como a única 
opção possível de orientação sexual [...]. As outras vastas possibilida-
des de vivência de sexualidade e gênero não costumam sequer serem 
citadas, dando a entender que não existem ou que não deveriam exis-
tir.”. Levando-os, muitas vezes, a uma adaptação forçada aos padrões 
e parâmetros heteronormativos.

QUESTÕES LGBT – RODA DE CONVERSA

Para o resultado trazido neste item, estavam presentes o total de 
33 alunes, onde foi acrescido um número de alunes que não estavam 
presentes na atividade anterior; destes, 17 eram meninas, e 16 me-
ninos. Trabalhou-se com o enfoque voltado às questões de violência 
e violação dos direitos da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Transgêneros – LGBT.

Para esta atividade, foram formados grupos e distribuídas repor-
tagens envolvendo relatos de violência contra a população LGBT.  Pos-
teriormente, foi aberta uma roda de conversa, na qual todes puderam 
expor suas opiniões.

Uma aluna fez a exposição da primeira reportagem, durante a 
qual muitas expressões faciais, bem como atitudes de surpresa, frente 
ao conteúdo da notícia, eram evidentes, sugerindo espanto com o de-
senvolvimento e o desfecho do caso relatado. 

Sobre a violência contra a população LGBT, no ano de 2013, o 
Relatório de Violência Homofóbica no Brasil esboça, de maneira obje-
tiva, essa problemática, trazendo dados, embora mínimos, que mos-
tram uma realidade pouco contemplada pela sociedade, como, por 
exemplo, acerca dos locais em que, constantemente, os variados tipos 
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de violências ocorrem, que vão desde espaços públicos até privados 
(PARENTE; MOREIRA; ALBUQUERQUE, 2018). 

Oliveira et al. (2021) esclarecem que as formas pelas quais a vio-
lência contra as pessoas LGBTQIA+ ocorre são diversas. Entre elas, 
pode-se identificar a transfobia, forma de violência que pode ser com-
preendida como aquela empreendida contra o público trans, onde aí 
se encontram os transexuais, os transgêneros e travestis. Os motivos 
que sustentam tais atos são inúmeros, indo desde sentimentos odio-
sos e preconceitos negativos para com estas pessoas até comporta-
mentos de intolerância e discriminação.

Sobre suas opiniões a respeito do caso, uma aluna fez a seguin-
te colocação:

“É porque assim, é... dependia dos dois lados, porque nem eles 
poderiam ter feito essa brincadeira, como ele também não era 
pra ter feito essa brincadeira com os outros colegas. Por que 
eles não fizeram na intenção de matá-lo. Mas, por ser uma brin-
cadeira muito pesada aí acabou nesse, nesse...” (ALUNA 3).

Com relação à atitude dos agressores, outro participante disse: 
“É... a pessoa não teve um psicológico certo. Não tem uma mentalida-
de correta. Eu acho que foi uma questão de, é... foi um ato, é, infantil” 
(ALUNO 2).

As respostas comungam quanto à questão da violação dos di-
reitos humanos pelos agressores, quando violam o direito à integrida-
de física, bem como os direitos sexuais da vítima. 

As violações dos direitos humanos que vitimizam, fundamental-
mente, a população LGBT, fazem parte de um padrão que envolve dife-
rentes espécies de abusos e discriminações e, costumeiramente, são 
agravadas por outras formas de violências, ódio e exclusão (GOMES 
et al., 2021). Dentro deste contexto, o homicídio é apenas uma forma 
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que se encontra, em meio a tantas outras, como agressões verbais e 
físicas bem como discriminação.

Neto (2021) pontua sobre a atribuição dos direitos e liberdades 
que todo ser humano possui ao nascer, os quais devem ser atribuídos 
sem restrições de qualquer espécie. Contudo, as notícias do dia a dia 
mostram o quanto a comunidade LGBTQIA+ vive cerceada desses 
direitos inerentes aos seres humanos. 

Na colocação de suas opiniões sobre outra reportagem expos-
ta pela colega, um aluno exclama que “assim, três homens morando 
numa casa, né? Sei que eles achavam que era gay, por que, são ami-
gos, né; não são família nem nada... aí tiveram preconceito; pediram 
até pra eles saírem da casa” (ALUNO 5). Na sequência, outra partici-
pante afirma que “a sociedade do jeito que tá, de hoje em dia, o povo 
acha que se ficar um grupo de amigos juntos num local só, vão pensar 
que eles são viados, são gays...” (ALUNA 5). Dando sequência à lógi-
ca da opinião anterior, uma participante pontua que “Se veem amigas 
andando, já pensam logo que são sapatão” (ALUNA 6).

Em sentido unívoco, as opiniões dos participantes convergem 
para o fato da representação e estereótipos sociais vinculados ao pré-
-julgamento de ações e/ou comportamentos que classificariam tanto 
o homem quanto a mulher em heterossexuais e/ou homossexuais. De 
fato, tal enquadramento gera, por si só, a base sociocultural que sus-
tenta a discriminação sexual e de gênero (GOMES et al., 2021).

Após a exposição de outra reportagem, outro aluno esboçou 
sua opinião/noção da realidade afirmando que “temos que respeitar 
né?! É a opção sexual dele” (ALUNO 7). Na compreensão de outra 
aluna sobre o conteúdo da notícia, ela coloca que “você também não 
vai chegar dizendo, a eu quero ser gay, né?! Você já nasce com isso 
não é?!” (ALUNA 7). 
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É claro, a partir das opiniões expressas, que a homossexua-
lidade ainda é tida como uma “opção sexual”, ou escolha, e dando 
espaço para uma tipificação não natural [mas aprendida] da própria 
sexualidade humana.

Vezzosi et al. (2019) colocam que, por bastante tempo, a ho-
mossexualidade fez parte da Classificação Internacional de Doenças 
(CID), sendo estigmatizada como vício e pecado, gerando estigma e 
discriminação social. Dunker, Neto (2010) chamam a atenção para um 
fato em especial ocorrido no Brasil no percurso de 1980 aos anos 2000, 
onde a polêmica acerca da cura da orientação sexual – em especial 
a homossexual – era intensa, e possuía nítida influência do discurso 
religioso conservador.

Outra discussão no que tange à (re)orientação sexual emergen-
te nos dias atuais diz respeito à liminar expedida pelo Juiz Federal Wal-
demar Cláudio de Carvalho, do Poder Judiciário de Brasília-DF, onde 
proíbe sansões pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) a psicólo-
ges que ofertarem serviços com esse claro objetivo. 

Um outro participante expõe oralmente para os demais a re-
portagem pela qual sua equipe ficou responsável. Em seguida, dan-
do destaque às informações passadas pelo colega, um aluno afirma 
sobre os assassinos que “eles eram muito radicalistas, e decidiram 
matar vários” (ALUNO 10). “Digo que o ataque foi por causa do fato 
dos “caba” ser gay. Mas no mundo que nós estamos hoje deve aceitar” 
(ALUNO 10). 

Fechando a exposição das opiniões sobre a notícia, uma alu-
na afirmou que “eles já fazem isso pra se sentir mais à vontade, né? 
Porque o mundo que a gente vive é super preconceituoso, aí eles já 
fazem isso porque é todo mundo é igual lá pra eles, aí ninguém vai ter 
preconceito, aí vem um de fora e...” (ALUNA 10).
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Nesta última exposição da notícia, mostraram-se pouco à vonta-
de para explanar sobre o mesmo. No entanto, o interesse pela temática 
da sexualidade ficou evidente.

Oliveira et al. (2020) trazem como resultados de sua pesquisa 
com adolescentes a constatação da pouca ou errônea informação so-
bre sexualidade que este grupo detém, além da falta de conhecimen-
tos e discussões pautadas na violência sexual e de gênero. Um dos 
aspectos evidenciados em sua pesquisa disse respeito à aquisição 
do esclarecimento sobre as diferenças de gênero, identidade sexual e 
orientação sexual. 

Vale esclarecer que o gênero se refere à identificação baseada 
no sexo biológico, isto é, masculino ou feminino. Identidade sexual (ou 
de gênero) diz respeito ao fato de como um indivíduo se identifica e 
se apresenta socialmente enquanto homem ou mulher, independente 
do seu sexo biológico. E orientação sexual é a atração afetivo-sexual 
que uma pessoa pode ter pelo mesmo sexo, pelo sexo oposto ou por 
ambos, a exemplo da orientação homossexual.  

SEXUALIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR – 
POSTURAS DO GESTOR E PROFESSORES 

Ao ser perguntado ao gestor se na escola existe algum traba-
lho envolvendo gênero e diversidade sexual, o gestor respondeu que 
os conteúdos e metodologias relacionados constam em um progra-
ma da Secretaria de Educação do Estado, por nome Desenvolvimen-
to Pessoal e Social – DPS: “Olha, tem em DPS como complemento 
curricular” (GESTOR).

De maneira direta, o gestor evidencia o fato de a questão da 
educação sexual ser uma necessidade premente na realidade do en-
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sino brasileiro, apontando para uma discreta discussão da temática 
através de um projeto complementar curricular.

Em seguida, o gestor foi indagado se a escola já havia se depa-
rado com alguma situação de violência de gênero ou homofobia, como 
resposta ele afirmou que “bom, de violência não. A gente sabe que tem 
sempre aqueles apelidos com quem não tem uma opção sexual igual 
a dos outros, né? Mas violência mesmo assim, física, nunca teve não” 
(GESTOR). E, sobre a relação entre as pessoas de orientação sexual 
não heterossexual, ele assinalou que “é bem normal, sabe” (GESTOR).

 Quando o foco trata da violência de gênero e/ou homofobia, 
dentro do universo escolar, vem à tona o fato de se pensar esta insti-
tuição como um ambiente favorável à concepção e prática das muitas 
maneiras ou tipos de preconceitos e violências, entre eles os de gênero 
e a homofobia.

Em uma pesquisa com professores de escolas públicas do 
Piauí, Beserra, Brito e Ribeiro (2019) encontraram como resultado o 
fato dos participantes, embora tendo dificuldades de identificar casos 
de homofobia, já terem presenciado situações de preconceito e/ou dis-
criminação envolvendo alunes que não se enquadravam no padrão do 
comportamento heteronormativo. Quanto ao posicionamento diante 
de tais situações, eles relatam que pararam a aula para advertir os alu-
nes e explicaram sobre o respeito que deve ser mantido, independente 
da “condição sexual”.

Procurou-se saber como é a relação desses alunes com os pro-
fessores, bem como se há algum tipo de preconceito por parte dos 
professores. Para responder a tais questionamentos, o gestor afirmou 
que “Não. Acho que pelo fato de eles não terem muita intimidade com 
os professores eles respeitam [...]. Mas tem aqueles que eles gostam 
mais de discutir esses assuntos, como W” (GESTOR).



260S UMÁR I O

Outra questão levantada diz respeito à forma como a gestão 
lida com o público LGBT, assim como de que maneira é a relação dos 
gestores com esses alunos, onde, de maneira objetiva, foi dito que “é 
tranquila. A gente procura respeitar a opção deles, porque é uma coisa 
pessoal e a escola não pode interferir, [...]” (GESTOR).

Fica evidente, em alguns pontos, o pouco preparo desses pro-
fissionais da educação quanto às questões sexuais e, em especial, às 
LGBT’s, o que os leva a um posicionamento estritamente pedagógico, 
procurando, em grande parte das vezes, ater-se aos valores morais, 
como o respeito, mas mantendo uma certa distância.

Louro (1997) salienta que diante do tema sexualidade professo-
res e gestores acabam por adotar o silêncio enquanto solução mais 
eficaz, ou quando, mesmo abordando essa questão, faz-se superfi-
cialmente, evidenciando que trabalhar com essas questões mostra-se 
bastante incômodo, tendo a representatividade uma ameaça no con-
texto daquela instituição. Como resultado de sua pesquisa, Beserra, 
Brito e Ribeiro (2019) apontam que não se trata de profissionais fecha-
dos ao debate e que tomam posturas corretas em relação à problemá-
tica, porém possuem um despreparo quanto a essas situações envol-
vendo alunes, em especial de orientação sexual homo, e, por muitas 
vezes, as intervenções não são suficientes para diminuir as atitudes 
preconceituosas.

O segundo entrevistado, identificado como J. W. P. C., professor 
da turma escolhida para a realização da pesquisa, diz: “Tem na... em 
DPS (Desenvolvimento Pessoal e Social) e complemento curricular” (J. 
W. P. C.). 

Fica claro aqui um fator importante e de grande valia para o 
sistema educacional atual - o uso das mídias, bem como da internet, 
como recurso didático-pedagógico que pode ser empregado na edu-
cação sexual e/ou exploração dessa temática na escola. 
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Fodra (2016) chama a atenção em uma pesquisa, feita em 2012, 
com professores da rede pública de ensino de três regiões da cidade 
de São Paulo, capital, onde ficou evidente o despreparo desses edu-
cadores para abordar os temas relacionados à sexualidade junto aos 
discentes. Também mostrou que as informações sobre sexualidade, 
quando repassadas, estavam impregnadas de tabus e restrições, cul-
minando, dessa forma, para a formação e conscientização não ética/
crítica de sujeitos [alunes] frente ao tema.

Em relação à seleção do conteúdo e da metodologia usada para 
o trabalho com tais temáticas, afirma o professor que ele já recebe o ma-
terial todo pronto, e não é desenvolvido em todas as turmas, entretanto, 
é desenvolvido na turma do 2º ano, justamente a turma pesquisada.

Quando perguntado se o mesmo já havia presenciado compor-
tamentos e atitudes de violência de gênero e/ou homofóbica na escola, 
ele declara “Não. Mas queira ou não queira, como eu digo muito a eles, 
tá incutido nas brincadeiras né, é o certo, é uma forma de preconceito” 
(J. W. P. C.).

Henrique e Caldeira (2014) esclarecem que um dos temas abor-
dados na conferência LGBT de 2008 foi justamente as condutas pre-
conceituosas e discriminatórias constantes na rotina escolar de ado-
lescentes, jovens e adultos LGBT e que, por conseguinte, acaba por 
gerar, ou provocar, profundos e sérios efeitos em suas trajetórias aca-
dêmicas. Dentre esses agravantes, segundo os autores, a mais dra-
mática é a de travestis e transexuais. Tais constatações afirmam que 
a homofobia, nesse universo, gera violência, insegurança, sofrimento, 
medo, vulnerabilidade, evasão e/ou abandono.

Foi perguntado ao professor como é a relação dos professores 
com os alunes homossexuais, ele pontuou que “[...] os meninos aqui 
que se assumem né [...] levam muito na brincadeira, e essa brincadei-
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ra, queira ou não queira né, é uma forma de preconceito disfarçado, 
né? [...]” (J. W. P. C.).

Quando questionado sobre como a gestão lida com essas 
questões na escola, foi dada a seguinte resposta: “Eu acho que aqui 
o espaço é aberto né, é... o núcleo gestor tem um espaço aberto para 
tratar desse assunto [...] Então, o núcleo gestor até agora, desde o 
ano passado que estou aqui, não vi nenhum conflito em relação a 
isso” (J. W. P. C.).

Diante da resposta apresentada, perguntou-se ao professor 
como ele reage ao que o mesmo chama de preconceito disfarçado, 
no que prontamente responde: 

“Mas eu sempre “tô” tocando no assunto em sala [...]. Há muito 
preconceito velado[...] eu vejo isso em geral, em geral, não é 
só na escola não, é em geral, dentro de comunidade mesmo 
eu vejo muito essa questão do preconceito velado” (J. W. P. C.).

 Sobre tal afirmativa, Sousa e Godoi (2020) discorrem que é 
preciso pôr em evidência os preconceitos, bem como as práticas se-
gregárias/discriminatórias relacionadas com a diversidade sexual e 
de gênero no espaço educacional. Tais atitudes devem ser encaradas 
como uma forma de denunciar os processos de exclusão presentes 
no meio social, assim como se configura como uma forma de expor 
outras possibilidades de trabalhar a diversidade humana amparadas 
em éticas pluriculturais.

A última pessoa entrevistada foi a professora de matemática, 
por nome de iniciais C. C. A., e a despeito da existência de um trabalho 
sobre gênero e sexualidade, a professora reafirmou o que disse o pro-
fessor anterior: “[...] DPS né, onde é trabalhado essa questão. E assim, 
a gente em sala de aula também procura no dia-a-dia, nas discussões 
diárias envolver esse assunto também (C. C. A.)”.
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A professora declara que nunca presenciou violência de gênero 
na escola e que e em relação entre os alunes, entre professores e 
alunes, entre gestores e alunes homossexuais, esclareceu: “É, a gente 
enquanto professores, a gente tenta tratar eles de modo natural, na 
maior naturalidade possível. Em questões de alunos, existem tipos de 
brincadeiras [...] aonde o preconceito tá lá disfarçadinho (C. C. A.)”.

E acrescenta:

“A gente tenta levar as coisas a sério né, tem que respeitar, pri-
meiro o respeito, acima de tudo tem que ter o respeito para com 
o colega. E a gente tenta mostrar justamente isso, a questão do 
respeito, de respeitar as pessoas do jeito que elas são” (C. C. A.).

Em sua maioria, quando apontados enquanto sujeitos formado-
res de sujeitos, xs profissionais de educação, em especial professores 
e gestores, procuram se resguardar ética e moralmente sob a perspec-
tiva de valores socialmente aceitos, como o respeito às diferenças e o 
não julgamento. E quando colocados em xeque no que tange ao trato 
com a homossexualidade, grande parcela fica à mercê de um jogo, 
onde a imparcialidade é a voz maior, sendo esta traduzida, muitas ve-
zes, pelo silenciamento diante de tais questões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista o objetivo de voltar um olhar teórico e cientifica-
mente mais acurado para a escola, enquanto máquina social formado-
ra de pessoas críticas, comprometidas e capazes de (re)construir um 
mundo que ofereça o mínimo de respeito à dignidade e pluralidade 
humana, conclui-se que, quando o assunto é educação sexual, tal má-
quina trabalha com pouca ou nenhuma eficiência e eficácia, contribuin-
do, dessa forma, para a reprodução de tabus e crenças relacionadas 
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à sexualidade de maneira geral, bem como contribui para que a discri-
minação e o preconceito sexual não sejam quebrados.

Não se pretende simplificar tal fato procurando culpabilizar ou 
apontar as falhas de maneira crítica, mas procurar subsídios para 
promover uma reflexão sobre dada realidade, objetivando, contudo, 
a elaboração de estratégias viáveis de aplicabilidade, tendo estas a 
preocupação central com a promoção de uma educação sexual livre 
de preconceitos e tabus, pautada no respeito às diferenças, sejam elas 
sexuais, físicas, de credo, de raça, cor ou qualquer outra que seja, 
dentro ou fora dos muros da escola.

Identificou-se que as raízes da dificuldade em se trabalhar temas 
relacionados à homossexualidade na escola relacionam-se também à 
formação dos professores, o que contribui para o não questionamento 
de diversas situações, onde a homossexualidade é foco de expressões 
preconceituosas e discriminatórias, imbuídas sutilmente em brincadei-
ras e permissividades no espaço escolar. Por outro lado, o interesse 
dos alunes pelo tema sexualidade dá margem para que preconceitos 
sejam quebrados, dúvidas e tabus sejam rechaçados, bem como si-
tuações e atitudes discriminatórias deixem pouco a pouco de existir.

A presente pesquisa limitou-se à abordagem da temática Ho-
mossexualidade na Escola, tendo como foco de sua metodologia uma 
única turma de apenas uma instituição de ensino. Esta mesma limita-
ção sugere que outros estudos possam ser empreendidos nesta área 
de investigação, alicerçados pelos mesmos objetivos.

Buscou-se, através deste trabalho, dar maior ênfase às ques-
tões de gênero/sexualidade, e, de maneira pontual, a homossexua-
lidade no contexto escolar, tecendo uma reflexão crítica a partir de 
uma ótica teórico/prática de um recorte da realidade. Assim, enquanto 
campo científico comprometido com os valores humanos, a Psicologia 
inserida nesse âmbito deve se voltar não apenas com a promoção e/
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ou prevenção de uma saúde psíquica, mas se ocupar também com a 
educação humana, tendo como foco a desconstrução de tabus, pre-
conceitos e crenças discriminatórias sutil e culturalmente cultivadas 
nas sociedades e, mais especificamente, no espaço escolar.
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INTRODUÇÃO 

A violência é caracterizada por qualquer ato que coloque a inte-
gridade de alguém em risco. Nesse sentido, ela pode se manifestar de 
diferentes formas, ocasionando prejuízos físicos, sexuais, psíquicos e 
morais (SAFFIOTI, 2015). 

O Brasil, assim como diversos outros países do mundo, possui 
um alto índice de violência. E, ao buscar informações acerca desta 
problemática, nota-se que as mulheres, em inúmeros contextos, são 
as maiores vítimas. Os crimes cometidos por razão de gênero prevale-
cem, mesmo com a preconização de leis que buscam coibir os atos e 
garantir direitos e proteção para as mulheres (D’ÁVILA, 2019).

Segundo o Atlas da Violência (IPEA, 2020), 4.519 mulheres fo-
ram assassinadas ao longo do ano de 2018, o que representa a média 
de uma mulher morta a cada duas horas no Brasil. Em 2020, com o 
adendo do cenário pandêmico, foram registradas 105.821 denúncias 
de violência contra a mulher (MARTELLO, 2021). 

As sobreviventes da violência de gênero podem lidar com signi-
ficativas repercussões emocionais e psíquicas (DE FREITAS; DA SIL-
VA, 2019). E, assim como as feridas físicas e visíveis, anseiam por 
cuidados, as marcas da alma merecem atenção.

Portanto, a violência contra a mulher passou a ser tida como 
uma questão de saúde pública, que exige intervenções para além do 
âmbito judiciário. E, nesse sentido, De Freitas e Da Silva (2019) apon-
tam a atuação dos profissionais de psicologia como essenciais para o 
desenvolvimento de ações que possam colaborar com a prevenção da 
violência e o suporte para as mulheres vitimadas. 
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Dessa forma, objetiva-se investigar a atuação da psicologia para 
além da clínica individualizante, de forma que destaque o seu com-
promisso social diante de situações de opressão. Nessa lógica, um 
questionamento norteia esse estudo: O trabalho da (o) psicóloga (o), 
em situações de violência contra a mulher, pode promover condições 
que provoque o empoderamento feminino? Para encontrar a resposta, 
foi realizada uma pesquisa de campo, através de entrevistas semies-
truturadas, com profissionais da Psicologia que trabalham em serviços 
estatais que atendem mulheres vítimas de violência.  

METODOLOGIA

Neste trabalho foi realizada uma pesquisa qualitativa explorató-
ria. Esse método não faz uso estatístico ou numérico, mas se utiliza de 
investigações com os sujeitos para buscar o entendimento daquilo que 
está sendo observado (GODOY, 1995).

A pesquisa foi realizada em unidades públicas que oferecem 
serviços de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher: 
Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), no 
município de Conceição-PB; Centro de Referência da Assistência So-
cial (CRAS), no município de Bonito de Santa Fé-PB; e no Centro de 
Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), em Cajazeiras-PB.

Os participantes da pesquisa foram psicólogas (os) que tra-
balham nos serviços acima mencionados. E se utilizou de entrevistas 
semiestruturadas, com questões norteadoras referentes ao tema do 
estudo, com o intuito de coletar dados que forneçam uma compreen-
são sobre o problema da pesquisa e atenda aos objetivos propostos. 

Os dados foram coletados nas unidades de atendimento e en-
frentamento à violência contra a mulher, em que se reuniram os par-
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ticipantes em data e horários agendados previamente, sendo-lhes 
ofertadas todas as informações necessárias e/ou solicitadas quanto à 
natureza da pesquisa e seus objetivos. As entrevistas foram gravadas 
e teve seu conteúdo transcrito. 

 Para o procedimento de análise de dados da pesquisa, op-
tou-se pela análise de conteúdo, formulado por Bardin (2011), que se 
caracteriza como um método que examina, de forma crítica, os docu-
mentos obtidos, onde é possível interpretar de maneira mais comple-
xa e aprofundada as informações recebidas. Dessa forma, através da 
análise de conteúdo, foi concebível uma reflexão científica e intelectual 
dos dados obtidos (MORAES, 1999). 

ANÁLISE DE DADOS

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

O quadro 1 abaixo apresenta a distribuição das (os) participan-
tes da pesquisa. Duas mulheres psicólogas e um homem psicólogo. 
Concernente à faixa etária, constatou-se que os participantes estavam 
entre 29 a 39 anos, são brancas (o), casadas (os) e católicas (os). 
No que diz respeito à escolaridade, todos os participantes possuem 
o grau de especialização. Em relação ao tempo de trabalho na ins-
tituição, estavam entre 7 meses a 7 anos em exercício. Em relação a 
cursos na área de violência contra a mulher, apenas uma psicóloga 
afirmou possuir
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Quadro 1 - Dados sociodemográficos dos participantes

Nome da entidade CRAS CREAS CRAM

Nome da/o entrevistada/o Psicólogo 1 Psicóloga 2 Psicóloga 3

Sexo M F F

Idade 39 29 32

Raça Branca Branca Branca

Estado Civil Casado Casada Solteira

Renda Mínima 1 a 3 salários 
mínimos

4 a 7 salários 
mínimos

4 a 7 salários 
mínimos

Tempo de Formação 15 anos 6 anos 6 anos

Escolaridade Especialização Especialização Especialização

Tempo de trabalho na
Instituição

7 anos 4 anos 7 meses

Curso de formação 
na área de gênero

Não Não Não

Curso na área de 
violência contra a mulher

Não Sim Não

Religião Católica Católica Católica

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CONCEPÇÕES 

Ao ser questionado sobre sua concepção acerca da violência 
contra a mulher, o Psicólogo afirma: “A minha concepção sobre a ques-
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tão da violência contra a mulher, eu acho que assim, se toda mulher 
que se amasse, né, e buscasse os seus direitos, as coisas se resol-
viam” (PSICÓLOGO 1). E acrescenta:

A gente acha que a violência só acontece na classe baixa, com 
as pessoas que estão em risco de vulnerabilidade, aquelas que 
a gente fala assim: as abastardas, mas não, às vezes a grande 
violência tá dentro dessas famílias de classe alta, a questão é 
por que há um, como a gente se diz, um, um escondido, mas 
como é feio vir pra sociedade, que um exemplo: Antônio bateu 
em Maria e aí Maria, como ela vai se sentir? ela se sente um lixo, 
aquelas coisas (PSICÓLOGO 1).

De fato, a violência até pode ter um gênero feminino como alvo 
principal, mas essa não escolhe a classe social. Esse fenômeno atinge 
mulheres de todas as idades, níveis econômicos e graus de instrução. 
Ser mulher é conviver com o risco iminente de ser vitimada. No entan-
to, compreende-se que a presença de recursos de ordem financeira e 
de informação, assim como uma rede de apoio familiar, é significativa 
para o desfecho das agressões. Uma mulher em situação de extrema 
vulnerabilidade, poderá ter mais dificuldade para sair do ciclo da vio-
lência (TELES; MELO, 2017).

O psicólogo ainda opina sobre a denúncia relativizando: “A gen-
te sabe que, como é difícil a denúncia, porque tem todo uma coisa por 
trás, ameaça do marido... Aí cada caso é um caso, mas acho que, se... 
Se a mulher denunciasse, haveria bons resultados” (PSICÓLOGO 1).

A denúncia realmente é de extrema importância, pois é através 
dessa que se torna possível a penalização do agressor e o acolhimento 
para com a vítima. É a denúncia que leva a mulher para a rede de aten-
dimento e enfrentamento à violência, onde se buscará minimizar os 
danos sofridos e garantir sua proteção. Além disso, viabiliza a contabi-
lização de casos, de maneira que a sociedade venha a compreender 
o tamanho da problemática que vivencia. 
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No entanto, há vários fatores que interferem, e em alguns casos 
até impedem, o registro dessas situações de violência. Pois mesmo 
com a preconização de leis importantes, percebe-se uma letargia na 
resolução dos casos que, assim como as ameaças que partem dos 
agressores, evidencia a reprodução do sistema patriarcal, onde a figu-
ra masculina exerce poder sobre a mulher, que deve ser submissa às 
suas imposições.

O profissional também declarou que caso a mulheres se amas-
sem, e empreendessem a busca de seus direitos, a violência não exis-
tiria. Essa fala reflete um outro fenômeno comum de uma sociedade 
adoecida pelo machismo: a culpabilização da mulher. É evidente que a 
construção do amor próprio para mulheres é importante e pode rever-
berar de forma positiva na luta contra a violência que enfrentam, mas 
isso se encontra bem distante de ser a solução de um problema que é 
tão antigo quanto a história do mundo.

Bordieu (2020) esclarece que o cerne da violência é a ordem 
social que se estabeleceu com base na supremacia masculina. Dessa 
forma, o homem é detentor de todo o poder e possui a permissibilida-
de para fazer o que é do seu desejo. Em corroboração, Saffioti (2015) 
aponta que o sentimento de culpa é uma estratégia social imposta às 
mulheres de forma que as induz, mesmo quando se encontram na 
posição de vítimas, a se enxergarem como responsáveis. 

Portanto, entende-se que a solução para o rompimento da violên-
cia é a mudança nas crenças sociais e quebra das relações de poder 
que se dão de forma desigual. Para tal, deve-se ampliar as discussões 
acerca da referida temática, para que o conhecimento seja disseminado 
e o corpo social possa refletir sobre estratégias de transformação. 

Muitas mulheres permanecem no ciclo da violência em decor-
rência de razões que estão para além das suas vontades. Há quem 
permaneça em um relacionamento tóxico por causa dos filhos ou da 



275S UMÁR I O

pressão social, pela falta de condições financeiras, pela inexistência 
de um apoio familiar e até mesmo por causa do medo da reação do 
companheiro. Também vale reforçar que a experiência traumática de 
viver sob constantes agressões por alguém próximo, pode resultar nas 
mesmas disfunções que em quadros como o da síndrome de Esto-
colmo, onde a vítima não consegue enxerga a própria realidade como 
fatídica e mantém carinho pelo seu agressor. (NASCIMENTO, 2019).

A segunda pessoa entrevistada, que denominamos aqui como 
“psicóloga 2”, apresenta a sua concepção de violência contra a mulher 
da seguinte forma: “Qualquer tipo de violência contra ela, seja psicoló-
gica, seja física, seja verbal, qualquer violência”. 

Prosseguindo sobre a questão da concepção, a psicóloga 3 
afirma: 

A violência contra a mulher, não tem como a gente não pensar na 
história, ela é culturalmente criada e assim, é interessante quando 
você vê algumas regiões ela é muito mais forte, muito mais enrai-
zada, por exemplo sertão, tem um machismo muito grande, então 
é culturalmente criada, reproduzida (PSICÓLOGA 3).

O psicólogo 1 relaciona a autoestima da mulher como causa ou 
solução da violência, já a psicóloga 2 compreende que as manifesta-
ções da violência não são só físicas, pois pode ser verbal e psicológi-
ca. A psicóloga 3 amplia essa visão ao colocar a referida problemática 
como uma questão cultural, admitindo que compõe um espaço cultu-
ral e histórico onde são reproduzidos valores baseados no machismo 
e, consequentemente, na desigualdade de gênero. Nota-se, portan-
to, que essa profissional possui um maior esclarecimento acerca do 
assunto, uma vez que reconhece a violência da forma como ela se 
constrói e desenvolve.

A psicóloga 3 ainda acrescenta que existe uma relação entre 
incidência de violência e região. E, segundo o Atlas da Violência 2020 
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(IPEA, 2020), durante o ano de 2018, as taxas de feminicídio nos esta-
dos de Roraima (93%), Ceará (26%) e Tocantins (21,4%) aumentaram 
em mais de 20%. 

O Norte e Nordeste estão no topo das regiões brasileiras onde a 
violência tem sido mais letal com as mulheres. Isso pode estar associa-
do aos costumes dessas regiões, pois possuem considerável rigidez 
em seus hábitos, onde os papéis sociais são determinados com base 
no sexo, e a dominação masculina é assegurada por meio da objetifi-
cação e submissão da mulher. A violência, nesse sentido, é tida como 
punição para as mulheres que “fogem” dos padrões comportamentais 
estabelecidos, sendo totalmente normalizada. 

ATENDIMENTO: MÉDIA DE MULHERES 
E TIPOS DE VIOLÊNCIA

Sobre média de mulheres vítimas de violência atendidas e os 
tipos de violência, a psicóloga 2 relata não ter demanda. O psicólogo 
1 disse: 

Dos sete anos pra cá, se eu fosse pra somar, eu acho que eu 
atendi umas quinze pessoas, que durante esses sete anos que 
sofreu violência, violência física, verbal, a violência mais humi-
lhante né, aquela dita com palavrões, aquelas bem... Mas a 
maioria foi a verbal e as que foram físicas, aquela coisa, tem 
os hematomas, aí quando você volta novamente, quando vai 
colocar pra frente né, procurar o ministério público, aciona toda 
a rede, a própria que é violentada diz: “Não... o bichinho, ele 
estava alcoolizado, tadinho, não vou botar ele na cadeia não”. 
Ou então assim: “Não... eu vou botar ele na cadeia só hoje, mas 
amanhã a gente tira ele”. É difícil (PSICÓLOGO 1). .

A psicóloga 3 declara: 

De janeiro para cá [janeiro de 2017 a agosto de 2017] eu acho 
que foi uma faixa de cinquenta mulheres atendidas, é um núme-
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ro razoável em uma cidade como essa, e a maioria é violência 
física, psicológica, tem também a violência sexual, só que en-
graçado, elas não, não observam tanto quando você questiona 
sobre a violência sexual, e eu acho que é um dado camuflado, 
porque elas entendem que a relação, a relação sexual é uma 
obrigação, por isso que eu acho que ainda tem pouco dado 
de violência sexual, porque as mulheres veem ainda a relação 
sexual como uma obrigação. Então de dado mesmo, a maioria 
é violência física e psicológica (PSICÓLOGA 3).

Os entrevistados enfatizam a recorrência da violência física e 
psicológica. E, sobre a média de atendimento, o psicólogo 1 relata 
uma baixa quantidade para os 7 anos de trabalho na instituição, já a 
psicóloga 2 tão pouco menciona a quantidade. Observa-se, através da 
fala da psicóloga 3, que a média de atendimento aumenta, chegando 
a ser alarmante, um total de cinquenta pessoas atendidas no período 
de sete meses.

Vale ressaltar que, segundo o Atlas da Violência de 2018 (IPEA, 
2018), o ano de 2016 teve 49.497 registros policiais de violência se-
xual, além de uma alta de 4,5% em casos de feminicídio. Portanto, a 
exposição dos dados mencionados, juntamente com a diferença na 
quantidade de atendimentos relatados pelos entrevistados, remete ao 
seguinte questionamento: Há falha na rede de atendimento ou na con-
duta dos psicólogos? 

O que realmente se sabe é que existe um grande número de 
mulheres, todos os dias, tendo seus direitos violados, portanto a de-
manda existe. Se é perceptível a ausência desse público nos serviços, 
deve-se buscar uma compreensão das razões, pois pode se tratar de 
resistência por parte das vítimas, por consequência do medo e da ver-
gonha, mas também pode ser resultado da forma que o acolhimento 
está sendo ofertado. Talvez também exista a necessidade de efetivar 
campanhas mais assertivas, onde os profissionais possam informar 
essas mulheres sobre a temática e os direitos que essas possuem.
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REPERCUSSÃO PSICOLÓGICA

Questionado sobre os danos psicológicos gerados pela violên-
cia, o psicólogo 1 responde:

Os danos psicológicos são grandes, desde a pessoa entrar 
no quadro de depressão. Muitas entram no quadro de depres-
são, por quê? porque você sonha, eu acho que, eu imagino 
sempre assim, você sonha um casamento perfeito, idealiza, 
você idealiza um casamento perfeito, tudo no amor, e de re-
pente você vê tudo isso por água a baixo, aí vem a cobrança, 
e ela entra em depressão, muitas vivem um casamento mesmo 
violentada, porque as vezes elas dizem assim: “eu não tenho 
opção, eu não quero voltar para casa”. As vezes a renda é o 
próprio marido que mantem, aí diz; “não e eu vou viver de quê?  
(PSICÓLOGO 1).

A violência afeta o desenvolvimento social, cognitivo e emocio-
nal da vítima. A quebra do ciclo de violência exige que se deem novos 
significados aos sentimentos da vítima, que são diversos, como: humi-
lhação, medo, ameaças, o papel social da mulher estabelecido, onde 
em meio à separação ela se depara com o seu casamento, família 
e filhos ameaçados. (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2013).

Tratando da mesma questão: “Primeiro a autoestima da mulher 
que fica baixa e assim ... A reinserção dela na sociedade, porque ela 
fica com vergonha. Ela tem medo... Passa a ter medo, mas eu acho 
que o dano maior é o da autoestima” (PSICÓLOGA 2). 

Segundo a psicóloga 3: 

Eu acho que a violência interfere na vida da mulher como um 
todo, é emocional, social, no trabalho, não tem, não tem como, 
como mencionar assim, é muito, muito, muito devastador, ela 
enquanto sujeito, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto 
esposa, para construir um novo relacionamento, eu acho que na 
vida como um todo, mas assim, é uma violência muito camufla-
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da, porque quando chega na violência física, ela já tinha passa-
do por todas as outras, e ela só busca mesmo quando chega na 
física, que o primeiro grito, o primeiro empurrão, não vem não, 
então quando a mulher chega ela já chega extremamente fragi-
lizada, ela já passou por todo tipo de violência (PSICÓLOGA 3).

A cultura naturaliza muitas das manifestações de violência e, 
por essa razão, algumas mulheres só percebem que estão vivencian-
do algo problemático quando ocorre a agressão física. No entanto, 
essa é resultado de um ciclo crescente, que se inicia com a violência 
psicológica. Assim, a vítima já se encontra em uma situação de vulne-
rabilidade significativa.

Os três entrevistados enfatizam que a violência provoca diver-
sos comprometimentos psicológicos, afetando a autoestima da vítima, 
provocando a depressão e o medo de retomar a sua vida. Nesse senti-
do, Guimarães et al. (2018) afirmam que as mulheres que vivenciam si-
tuações de violência possuem maiores riscos de invalidez decorrentes 
do desencadeamento de um adoecimento mental, posto isso porque 
passam a conviver com um sofrimento considerável, que pode afetar 
a própria identidade, além de serem tomadas pelo sentimento de di-
minuição e desprezo. 

O PAPEL DA (O) PSICÓLOGA (O): RELAÇÃO  
DA PSICOLOGIA COM A AUTONOMIA FEMININA

Ao perguntar sobre o papel da (o) psicóloga (o) no atendimento 
a vítimas de violência contra a mulher, o psicólogo 1 responde: 

Eu acho que onde o profissional psicólogo ele tiver ele tem 
um papel muito importante, porque assim você lida com ser 
humano, você vai lidar com vida e com pessoas fragilizadas e 
que vêm atrás de solução, lógico que nós não temos solução, 
muitas vezes só o fato de você ouvir, mesmo que você não fale 
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nada, tem um grande efeito, então eu vejo assim é muito im-
portante o papel do psicólogo, infelizmente as instituições não 
valorizam (PSICÓLOGO 1).

A psicóloga 2 responde: “Aqui, elas ainda têm medo de denun-
ciar, muitas vezes quando a gente sabe dos casos, mas elas não de-
nunciam, então a gente não tem como fazer nada” (PSICÓLOGA 2).

Sobre a mesma questão a psicóloga 3 diz: 

Eu acho que como a gente trabalha em equipe, nenhum profis-
sional é mais importante que o outro, o psicólogo é tão impor-
tante como o advogado que é tão importante como o assistente 
social, não tem grau de importância, eu acho que pra gente 
funcionar bem, a gente precisa ver a relação da gente enquanto 
equipe, todos os casos eles são discutidos e aí a gente, enfim 
entra em acordo (PSICÓLOGO 3).

O atendimento multidisciplinar é de suma importância para que 
se possa atender todas as necessidades da vítima, tornando-a mais 
encorajada a sair da situação de opressão, uma vez que a equipe po-
derá promover uma assistência completa para que, aos poucos, os ris-
cos de vulnerabilidade em que a vítima se encontra sejam diminuídos. 

Atuar em equipe é levar em consideração a seriedade que é a 
questão da violência contra a mulher, demandando, assim, um olhar de 
vários saberes profissionais. “Atender a demanda da mulher em situa-
ção de violência pressupõe a inserção de práticas de outros campos 
e o envolvimento de diversos profissionais para a promoção da prática 
transdisciplinar” (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2013, p.86). 

O atendimento para com a mulher em situação de violência é 
complexo e exige intervenções científicas de diferentes áreas, para 
que seja viabilizada uma assistência completa. Com isso, torna-se 
claro que o trabalho do (a) profissional de psicologia é indispensá-
vel para o acolhimento e cuidado com a saúde mental da vítima, 
mas também há a necessidade da colaboração médica, da área do 
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Direito, da Assistência Social e tantas outras. O trabalho de ambos 
saberes, agindo em consonância, minimizam os resultados negativos 
da opressão de gênero.

Aprofundando o assunto, os/as profissionais prosseguem:

Mas eu enquanto psicóloga, eu trabalho mais no sentido de ten-
tar minimizar esses efeitos danosos, a questão da autoestima, 
autoconfiança e a própria tomada de..., porque a mulher que é 
vítima de violência ela entregou a vida ao outro, é meio que se 
trabalhar no resgate dela mesmo, dela enquanto sujeito, dela 
enquanto mulher. Eu não digo nem a questão dela buscar fora 
um trabalho, que isso aí já é a equipe, o empoderamento tem a 
participação da assistente social, os cursos, os grupos que tem 
(PSICÓLOGA 3).

O trabalho da psicologia é de suma importância para a promo-
ção de condições essenciais na superação da violência, pois através 
do trabalho da subjetividade é possível fortalecer a autoestima e pro-
mover a autonomia. Sendo assim, expande as possibilidades e condi-
ções para que as mulheres vitimadas reconstruam suas vidas (CON-
SELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2013, p.86).

A atuação da psicologia, ao considerar a subjetividade humana, 
cria formas de recuperação dos diversos fatores emocionais, sociais e 
psicológicos que foram fortemente afetados, para que, assim, a vítima 
possa, aos poucos, sair da situação que viola os seus direitos funda-
mentais. O olhar da Psicologia torna-se primordial para auxiliar naquilo 
que nenhum medicamento poderá aliviar, que são os danos psicológi-
cos e emocionais gerados pela violência. 

A psicóloga 3 assim se posiciona: “Mas especificamente meu, 
só meu, a função é trabalhar mais a questão subjetiva dela, o empo-
deramento que é uma coisa que a gente ver tanto falar na questão 
da violência contra a mulher, ela tem que ser trabalhada em equipe 
(PSICÓLOGA 3).”



282S UMÁR I O

O psicólogo 1 e psicóloga 3 concordam sobre a importância 
de seus papéis na vida das vítimas de violência, uma vez que irão 
trabalhar a subjetividade e a autoestima das vítimas. Já a psicóloga 
2 não responde à pergunta, portanto pouco se pode dizer sobre seu 
papel, uma vez que essa relatou não existir demanda de violência em 
seu trabalho. 

Tratando da questão específica sobre a importância da psicolo-
gia para o empoderamento da mulher, responderam:

Eu acredito que sim sabe, eu acredito que sim, a partir do mo-
mento que você vê aquela pessoa lá no fundo do poço e que 
você contribui, você contribui pra que ela saia daquele fundo 
de poço, pra que ela tenha a sua autonomia e ela perceba que 
ela é capaz de viver sem ter a figura do homem, um exemplo: 
a mulher apanha todo final de semana do marido, faz denúncia 
ao ministério público, a delegacia, o marido vai preso, aí quando 
é na segunda-feira solta ele, aí volta pra casa (PSICÓLOGO 1).

O psicólogo 1 continua: “Então assim quando uma mulher des-
sa se liberta, que ela enxerga com outro olhar, que ela pode seguir 
em frente, aí é um ganho muito grande não tem dinheiro que pague” 
(PSICÓLOGO 1).

A psicóloga 2 declara: “Sim. A gente, agora no mês de março, 
fez até uma campanha nas escolas com esse tema, até mesmo pra 
conscientizar essas mulheres a denunciar, como a campanha do idoso 
que após ter feito, recebemos muitos casos” (PSICÓLOGA 2).

A psicóloga 3 diz: 

Sim. Eu acredito que sim, porque se a gente não trabalha a 
autoestima dela, se a gente não trabalha a questão da auto-
confiança, a visão dela enquanto sujeito, quando ela entender 
que ela não é submissa, que ela tem um, ela não precisa ser 
submissa, ela pode sim tomar a rédeas da vida dela, eu tô fa-
lando em autonomia, eu tô falando em empoderamento, eu tô 
falando dela ir para a rua e ter a consciência de que ela pode 
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conseguir um trabalho que ela não é aquele nada que o marido 
dizia né, então claro que tem um, um efeito, mas não é melhor 
que o outro, o outro profissional é tão importante quanto (PSI-
CÓLOGA 3). 

Cada profissional tem o seu papel no trabalho com as mulheres 
vítimas de violência. Especificamente falando da Psicologia, percebe-
-se o seu esforço para contribuir com a promoção do empoderamento 
feminino, visto que a profissão tem um compromisso social de opor-
tunizar condições para que a mulher saia da situação de alienação, 
fomentando um pensamento crítico para que ela seja modificadora de 
sua realidade. Quando a mulher compreende que a situação em que 
ela se encontra é uma questão social, um papel estabelecido, e que, 
de certa forma, ela foi vítima de uma construção histórica, isso favorece 
a ampliação da sua percepção, podendo compreender o que a levou 
a ter determinados pensamentos e condutas para se encontrar em um 
lugar de submissão.

O espaço de escuta ofertado pela psicologia tem um papel pri-
mordial no fortalecimento da mulher. Ao ofertar acolhimento, prestar 
orientações e estimular reflexões acerca da realidade da vítima e dos 
seus sentimentos, as possibilidades de enfrentamento e resolução 
para o contexto problemático se tornam mais nítidas. Dessa forma, 
a vítima passa a enxergar a sua potencialidade de romper o ciclo da 
violência e traçar desenhar novos cenários e histórias para a sua vida 
(AGUIAR, 2018).

Retomando a fala, a psicóloga 3 diz: “Inclusive, no próximo gru-
po que a gente vai fazer, a gente vai levar três vítimas que conseguiram 
retomar a vida, pra dar o depoimento. E são vários, graças a Deus... 
São vários os casos”. E mostrando a ambiguidade dos resultados do 
trabalho da psicologia, a entrevistada afirma:  

E a gente tem também fracasso, tem mulher que diz: “não eu 
não quero ser acompanhada pelo serviço, eu quero retomar o 
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meu casamento”, e aí a gente respeita, embora a gente enquan-
to profissional e enquanto sujeito também falhamos, mas faz 
parte, vai ter o momento de ela retomar o serviço ou com essa 
equipe ou com outra, daqui um ano, dois, mas é no tempo dela 
(PSICÓLOGA 3).

Trabalhar com mulheres em situação de violência pode exigir 
paciência e empatia para compreender que algumas vítimas irão avan-
çar no processo interventivo e sair do ciclo das agressões, mas outras 
irão se negar. No entanto, a (o) profissional deve estar ciente da com-
plexidade das relações humanas, entendo que cada pessoa possui 
seu tempo, a própria história e suas razões. Independentemente do 
tempo que leve, deve-se assegurar que quando as mulheres quiserem 
ajuda, elas irão encontrar. 

INSERÇÃO NO MOVIMENTO SOCIAL DE MULHERES

Ao perguntar sobre a inserção em movimento social de mulhe-
res, o psicólogo 1 diz:

Inserção no grupo de mulheres aqui eu não vejo isso em Bonito. 
Aqui não, eu já participei em João Pessoa. Acho que movimen-
to contra a violência contra mulher em nosso interior nunca vi 
(PSICÓLOGO 1). 

Já a psicóloga 2 responde: “Não. Só essa campanha que a gen-
te faz através do CREAS, nas escolas.” 

 A outra psicóloga se posiciona: “Não, infelizmente eu não te-
nho tempo. Devido a questão de remuneração a gente trabalha muito, 
pra gente ter um, uma renda razoável, eu trabalho em três lugares. Eu 
trabalho no privado e em dois municípios, então eu não tenho tempo” 
(PSICÓLOGA 3). 
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O fator remuneração do profissional de psicologia denota a des-
valorização dos seus serviços. Esse agente acompanha as diversas 
mudanças da sociedade e que precisa estar em constante formação, 
portanto se exige um investimento financeiro, que, na maioria das ve-
zes, não é retribuído em seu salário, tendo em vista que é um trabalho 
árduo, onde na maioria das instituições a/o profissional trabalha quase 
a semana toda, e não recebe o que seria condizente com a sua função.

Ademais, observa-se, através das falas das (os) psicólogas (o) 
entrevistadas (os), que existe uma falta de inserção ou participação 
nos movimentos sociais, inclusive declarando que quase não há es-
ses movimentos na região em que habitam. No entanto, supõe-se que 
o impedimento seja outro, visto que existem movimentos que lutam 
contra a violência em cidades próximas aos locais de trabalho das (os) 
psicólogas (os). 

A ausência de formação na área de gênero, e até mesmo a parti-
cipação em movimentos de luta em defesa da mulher, leva-nos a ques-
tionar se o problema não estaria na falta de oferta de aprimoramento 
por parte da instituição, e até mesmo na (no) profissional, quanto à 
procura por constante especialização do mesmo e a baixa remunera-
ção que a (o) impede de estar sempre se aprimorando. A ausência da 
busca de conhecimento e a participação nos movimentos sociais em 
defesa das mulheres podem denotar, também, uma falta de interesse 
das (dos) profissionais, e até mesmo resistências. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esta pesquisa, pode-se concluir que as concepções acer-
ca da violência contra a mulher ainda são vistas de maneira relativista. 
A maior parte dos entrevistados dá sustentação a essa afirmativa. Este 
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estudo evidenciou diversas lacunas nas redes de atendimento e en-
frentamento à violência, uma vez que se percebeu um baixo número 
de atendimentos efetuados, o que poderia estar relacionado à insu-
ficiência de orientação para a sociedade acerca dos seus direitos e 
até mesmo relacionada à resistência das mulheres ao procurar esses 
serviços, sendo assim, necessário conscientizar o público alvo através 
de campanhas.

Também foi possível verificar que a violência física é a mais 
presente nos casos atendidos, o que pode estar associada à falta de 
conhecimento da mulher sobre os demais tipos de violência, como 
também a ideia de poder que o homem tem sobre seu corpo. Esta 
pesquisa concluiu ainda que são diversos os danos psicológicos ge-
rados pela violência. 

Com este trabalho pode-se notar as inúmeras dificuldades ao 
lidar com situações de violência contra a mulher e tentar promover 
sua autonomia, uma vez que envolve aspectos complexos como ques-
tões financeiras, a ideia de família estabelecida pela sociedade, fatores 
emocionais envolvidos, retirada da queixa, a existência de filhos e ou-
tros, fazendo com que, em determinado momento, as intervenções se 
efetivem, e em outros existam recaídas. 

Ficou clara a importância do profissional da psicologia e a efe-
tividade do seu trabalho na promoção do empoderamento feminino, 
pois essa atuação, no sentido de enfrentamento e combate à violência, 
promove condições que favorecem o protagonismo da mulher. Faz-se 
necessário rever, por parte dos profissionais, a ausência de participa-
ção em movimentos de luta em defesa da mulher e também especiali-
zações na área, uma vez que estão lidando diretamente com questões 
das quais não possuem um esclarecimento significativo.

Embora a amostra apresentada neste estudo seja bastante re-
duzida, o seu resultado certamente representa a realidade da psicolo-
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gia em espaços de atendimento à mulher violentada, pelo menos no 
que se refere ao sertão do Nordeste. Ainda assim, a pesquisa aponta 
para a necessidade de desenvolver novos estudos nesta perspectiva, 
a fim de que esta discussão seja disseminada no espaço acadêmico, 
reforçando a importância da contribuição da psicologia para a supe-
ração da violência, visto que uma mulher empoderada possui menos 
chances de se submeter à situação de violência, ou pelo menos não 
permanecer nessa mesma situação.
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INTRODUÇÃO 

A violência sexual contra crianças e adolescentes é considerada 
um dos problemas de saúde pública que vem aumentando nas últi-
mas décadas. Caracteriza-se como um fenômeno social que envolve 
relações sexuais não consentidas entre uma pessoa mais velha (do-
minador) e uma criança ou um adolescente (vítima). Esta se apresenta 
como principal forma o abuso sexual, que é caracterizado como um 
fenômeno que acontece com bastante frequência na sociedade, e se 
fez presente na história da humanidade, atingindo todas as classes 
sociais (MATOS et al., 2020).

Dessa forma, ocorre quando existe um ato praticado por pais, 
parentes, responsáveis contra a criança e/ou adolescente, ou um 
adulto sem laços parentais, na qual o agente abusador visa satisfazer 
o seu desejo sexual e, com isso, a criança desenvolve o sexo pre-
cocemente, causando danos físico ou psicológico para as mesmas 
(MATOS et al., 2020).

 Dessa maneira, para a preservação dos direitos e o fortaleci-
mento dos vínculos familiares, é necessário que os sujeitos contem 
com o apoio da Proteção Social Especial, proporcionando o suporte 
para a consolidação das relações familiares e sociais. Nesse sentido, 
a atuação do psicólogo no CREAS é extremamente importante, pois 
irá trabalhar visando promover a saúde e a qualidade de vida das pes-
soas, fornecendo a prestação de serviços psicológicos a serem rea-
lizados, garantindo, assim, a melhoria dos direitos e a reinserção dos 
sujeitos na sociedade (CAMPOS; SANTOS; PORTES, 2019).

A pesquisa foi justificada pelo tema abordado ser extremamente 
importante, surgindo a necessidade de conhecer e compreender como 
se dá a atuação dos profissionais, e como estes realizam as interven-
ções e acompanhamentos especializados às famílias, já que estas são 
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extremante importantes para o processo. A pesquisa também se justifi-
cou pela relevância social que a mesma irá proporcionar, pois são pou-
cos os estudos sobre a visão dos profissionais de psicologia, com o 
intuito de a pesquisa servir de base para outros pesquisadores, tornan-
do-a pertinente para incrementar os conhecimentos sobre o assunto. 

Nesse sentido, a pesquisa teve a pretensão de analisar a atua-
ção dos profissionais de psicologia em relação à violência sexual 
contra crianças e adolescentes assistidas pelo Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS), nos municípios de Ca-
jazeiras e São João do Rio do Peixe, no estado da Paraíba. Visando 
caracterizar as experiências dos profissionais, como também com-
preender as intervenções e os direcionamentos à promoção de direi-
tos, à preservação e ao fortalecimento de vínculos familiares, por parte 
dos psicólogos que atuam no Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social, e identificar as principais dificuldades encontradas 
pelos profissionais.

METODOLOGIA

A presente pesquisa caracterizou-se por apresentar uma abor-
dagem qualitativa, que se caracteriza como uma opção desvinculada 
dos referenciais positivistas e própria para estudo de questões espe-
cíficas, locais e delimitadas, aproximando-se dos participantes no am-
biente em que vivem e se relacionam. A finalidade da pesquisa é do 
tipo exploratória, descritiva e de campo (CARDANO, 2017).

No que se refere à pesquisa descritiva, caracteriza-se por apre-
sentar os fatos observados, analisados e interpretados pelo pesquisa-
dor, sem que este interfira sobre eles, descrevendo e caracterizando 
a amostra. Já a pesquisa exploratória, proporciona mais informações 
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pertinentes ao assunto que se pretende estudar, facilitando uma me-
lhor delimitação da pesquisa, a fim de possibilitar uma maior familiari-
dade com o tema (CARDANO, 2017).

A pesquisa de campo refere-se à ida do pesquisador aos es-
paços onde será realizada a coleta de dados, com o objetivo de com-
preender os fenômenos que nele ocorrem pela análise e interpretação 
dos dados, motivando os participantes a refletir e a falar livremente 
sobre alguns termos, tendo como finalidade emergir os aspectos sub-
jetivos (GONZÁLEZ, 2020).

Nesse sentido, a pesquisa foi realizada nos municípios de Caja-
zeiras e São João do Rio do Peixe, no estado da Paraíba, com profis-
sionais de Psicologia que atuassem no CREAS e que atuam na institui-
ção há mais três meses.

Para instrumentos e coleta de dados, optou-se por uma entre-
vista semiestruturada. A presente pesquisa foi submetida ao Comitê 
de Ética em Pesquisa e, posteriormente, foi feita a coleta e análise dos 
dados. As entrevistas foram gravadas com o consentimento dos profis-
sionais e, posteriormente, transcritas para facilitar a análise dos dados.

Os resultados da pesquisa foram analisados a partir da análise 
de conteúdo de Bardin (2016), que se caracteriza como uma técnica 
de análise de comunicação com o objetivo de descrever e fazer in-
ferência ao conteúdo das mensagens, para torná-las mais objetivas.  
Dessa forma, este método é um aglomerado de instrumentos de cará-
ter metodológico que se aperfeiçoa a todo instante, de maneira em que 
possa ser trabalhada a fala do sujeito investigado na plenitude do que 
aquilo significa para o mesmo, no intuito de estabelecer recortes das 
falas dos entrevistados, para que as informações coletadas possam 
ser comparadas com a literatura exposta.
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A Análise de conteúdo proposta por Bardin (2016) é composta 
por algumas etapas, tais como: transcrição geral das entrevistas, lei-
tura flutuante, recortes das unidades temáticas, tabulação dos dados, 
codificação e categorização e, finalmente, a inferência e interpretação 
dos dados. Ao realizar a primeira etapa, o pesquisador realizou a trans-
crição detalhada das entrevistas, levando em consideração todas as 
falas expostas pelos participantes.

A segunda etapa realizou-se no contato direto com o conteúdo, 
ou seja, das entrevistas transcritas, para atingir um nível mais profun-
do, ultrapassando os sentidos manifestos do material. A terceira etapa 
consistiu na exploração do material através de recortes das falas dos 
entrevistados. A quarta fase consistiu em dividir o conteúdo em catego-
rias, realizando, assim, a tabulação, e, na última fase, optou-se por um 
tratamento dos resultados obtidos e interpretação mais aguçada sobre 
o material coletado, fazendo uma comparação com a literatura. Desse 
modo, os resultados foram obtidos a partir da análise das entrevistas 
em função de alcançar metas e objetivos propostos pela temática da 
pesquisa (GONZÁLEZ, 2020).

ANÁLISE DE DADOS

Em relação ao perfil biosociodemográfico dos profissionais de 
psicologia do CREAS, percebeu-se que ambas são do sexo feminino, 
com idade de 24 e 36 anos, sendo uma casada e a outra solteira. Em 
relação às cidades, foi constatado que uma trabalha na cidade em que 
reside e a outra em um município próximo à sua cidade, tendo como 
área de atuação a assistência social. Quando foram questionadas em 
relação à escolaridade, foi constatado que uma das profissionais pos-
sui especialização e a outra graduação, sendo que a com especiali-
zação trabalha como psicóloga há 5 anos e na área da assistência, 
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precisamente no CREAS há 5 meses. Já a outra profissional, trabalha 
como psicóloga há 5 meses e atua no CREAS há 3 meses.

A partir das falas dos participantes emergiram as seguintes 
temáticas: estratégia de enfrentamento, atuação da psicologia, difi-
culdades e potencialidades e integração com outras redes. Surgiram 
também as categorias: denúncia, sigilo, intervenções psicológicas, vi-
sitas domiciliares, família, resolução de problemas, indisponibilidade 
de recursos, demandas não recorrentes ao CREAS e encaminhamento 
para outros serviços. Tais categorias foram analisadas nas falas dos 
profissionais, separando-se por unidades de conteúdo, recortes nos 
quais os mesmos se referem a cada uma delas, como pode se obser-
var na tabela abaixo: 

TEMAS CATEGORIAS

Estratégias de enfrentamento  Denúncias 

Sigilo

Atuação da psicologia Intervenções Psicológicas 

Visitas Domiciliares

Família

Resolução de problemas

Dificuldades e Potencialidades Indisponibilidade de recursos 

Demandas não recorrentes ao CREAS

Interligação com outras redes Encaminhamento para outros serviços
 

No que se refere à temática de estratégias de enfrentamento, 
estas se caracterizam como os meios utilizados pelos profissionais 
para lidar com as demandas do serviço, como também a forma como 
conduzem os mecanismos. Dentro dessa temática, elaborou-se a ca-
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tegoria de denúncia, que se caracteriza como uma forma de tomar 
providências contra algo que está acontecendo em prejuízo de outrem. 
Um dos serviços onde as denúncias são recebidas é o Ministério Pú-
blico, cuja função é realizar os possíveis encaminhamentos para as 
instituições, para oferecer o suporte necessário para a vítima. Dessa 
forma, foi percebido que estas são recebidas através de serviços, di-
retamente do Ministério Público ou anônimos. Após o recebimento, 
é feito o encaminhamento dos pareceres às instituições onde foram 
encaminhadas e, consequentemente, averiguam as situações, o que 
pode ser comprovado em um dos fragmentos das entrevistas:

 Aqui recebemos denúncias que geralmente partem de tercei-
ros, ou do disk denúncia, ou da própria delegacia. Ai quando 
chega aqui a gente encaminha um parecer que a gente chama 
de parecer psicossocial para a instituição que nos enviou e a 
gente ver a situação. Ai o delegado faz a autorização e faz o 
encaminhamento dessa situação (PSICÓLOGA I). 

A gente recebe as denúncias de vários meios. A gente recebe 
via disk 100, e-mail, de 123. Ai as denúncias vêm do ministério 
público, pode vim diretamente da delegacia, ou seja, alguém 
pode chegar lá e fazer a denúncia ao delegado (PSICÓLOGA II).

Seguindo a mesma linha de pensamento, a cartilha do CFP/
CREPOP (2009) descreve que as denúncias recebidas no CREAS po-
dem ser consideradas umas das estratégias utilizadas pelos psicólo-
gos para fundamentar o seu trabalho, bem como entender o contexto 
em que a criança/adolescente está inserida e, posteriormente, realizar 
as escutas psicológicas e psicossociais, juntamente com a equipe 
multidisciplinar do CREAS. 

Outra categoria analisada foi o sigilo, que se caracteriza como 
uma condição que diz respeito apenas ao profissional da área referida, 
onde proíbe a divulgação de informações obtidas no exercício de uma 
atividade profissional, ressaltando a responsabilidade e de preservar 
tais informações, levando em consideração a ética. Nesse sentido, foi 
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constatado que elas realizam o trabalho com precisão, tendo o cuida-
do de entender a fragilidade da vítima, respeitando os princípios éticos, 
com o intuito de verificar se a criança/adolescente está tendo contato 
com o abusador, resguardando, assim, a integridade da vítima, como 
é retratado na fala das entrevistadas: 

Acho o cuidado, responsabilidade, esse é o principal critério né? 
Então porque a gente tem que entender a fragilidade da vítima 
e as questões todo da situação, tanto da família como a criança 
ou o adolescente” (PSÍCÓLOGA I).

É preciso fazer uma coisa bem sigilosa, ouvir as partes no caso 
a vítima que é que a gente principalmente atende né? Então a 
gente tenta resguardar isso. A integridade física e psicológica 
da vítima (PSICÓLOGA II). 

Baseado nessa perspectiva, Duarte e Areosa (2020) ressalvam 
a importância dos profissionais de psicologia do CREAS, para que 
respeitem os princípios estabelecidos no código de ética, apontan-
do a complementariedade e singularidade em relação ao trabalho em 
equipe nas políticas públicas, para lidar com o sofrimento psíquico, 
garantindo a plenitude dos envolvidos na situação, levando em consi-
deração o contexto em que estas estão inseridas. 

Foi analisada também a temática da atuação da psicologia, que 
remete às competências dos psicólogos dentro da instituição, ou seja, 
a função desses profissionais frente à violência sexual infanto-juvenil. 
Nessa temática, foram englobadas as categorias intervenções psico-
lógicas, visitas domiciliares, família e resolução de problemas. No que 
se refere às intervenções psicológicas, que são consideradas uma das 
atividades terapêuticas realizadas pelos profissionais de psicologia 
para amenizar o sofrimento do sujeito, resguardando a integridade físi-
ca e psicológica das pessoas que procuram o serviço (FERNANDES; 
CASTRO, 2018).
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Tais intervenções caracterizam-se pela triagem, aconselhamen-
to psicológico, plantão de escuta. Nesse sentido, é preciso saber di-
ferenciar tais práticas, para que possa desempenhar atividades com 
precisão. No que refere à triagem, é um instrumento utilizado no pri-
meiro contato com o sujeito, com o intuito de colher algumas informa-
ções pertinentes. O aconselhamento psicológico envolve uma prática 
educativa preventiva de apoio situacional, emergencial e de curta dura-
ção, onde o sujeito sente a necessidade de ser ouvido, com o objetivo 
de amenizar o sofrimento psíquico. Uma das modalidades dentro do 
aconselhamento psicológico é o plantão de escuta, que pode ser rea-
lizado em apenas um dia (FERNANDES; CASTRO, 2018).

Nesse contexto, percebeu-se que uma das profissionais enfa-
tizou a importância de realizar o acolhimento das demandas tanto da 
família como da vítima, bem como escutas qualificadas, além de pro-
mover estratégias para estabelecer o fortalecimento dos vínculos, já 
que os direitos dos sujeitos já foram violados, como pode ser percebi-
do em uma das falas da profissional:

Como a gente vai trabalhar o que já foi violado e ai não tem uma 
prevenção, porque ai entra o CRAS né? Então a gente tenta 
realizar escutas psicológicas com a mãe e com a criança (PSI-
CÓLOGA I).

Já a outra psicóloga, quando foi questionada em relação à 
atuação no serviço frente a essa demanda, relatou que tenta auxiliar 
a vítima da melhor forma possível, resguardando a integridade física e 
psicológica, visando promover a saúde e a qualidade de vida, contri-
buindo para eliminar qualquer forma de exploração e violência, além de 
realizar encaminhamento para outros serviços, como pode ser identifi-
cado nesse fragmento da entrevista:

A gente atua de uma forma bem responsável e cuidadosa, 
preservando sempre isso, a integridade física e psicológica 
da vítima né? Trabalhamos para excluir as formas de violência 
e exploração sexual. A gente também encaminha essa vítima 
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muitas vezes para ela ter um acompanhamento psicológico e 
órgãos assistidos a isso, que no caso são NASF ou CAPS (PSI-
CÓLOGA II).

Nesse sentido, Fernandes e Castro (2018) afirmam que o pro-
fissional de psicologia do CREAS tem o papel de acolher a demanda 
que chega ao serviço e, a partir de então, é que, muitas vezes, faz a 
avaliação para saber se essa demanda é de competência do serviço 
e, posteriormente, serão realizadas algumas intervenções para conhe-
cer a realidade da situação, bem como, realizar os encaminhamentos 
necessários. 

Avaliou-se também a categoria de visitas domiciliares, que são 
visitas feitas pelo psicólogo juntamente com o assistente social, tendo 
como objetivo ajudar os usuários de algumas instituições para garantir 
mais qualidade de vida, como também recuperar laços afetivos, além 
de oferecer uma reaproximação da família com o usuário da política 
pública. Dessa forma, percebeu-se que estas são realizadas sema-
nalmente, dependendo de cada situação, e, juntamente com a equipe 
multidisciplinar, são realizadas a fim de acompanhar o caso, recuperar 
os laços familiares, bem com ajudar no processo de adaptação, como 
pode ser constatado em um dos fragmentos das entrevistas:

A gente tenta chamar a família ou então fazer visitas né? E fazer 
um trabalho em conjunto com o assistente social, embora seja 
difícil, porque as pessoas não aceitam nossa presença (PSICÓ-
LOGA I).

Para ter um acolhimento melhor, a gente faz visitas, tanto o 
psicólogo como o assistente social para averiguar a situação 
né? Ai se a gente encontrar uma situação em que a criança ou 
a família esteja em risco, a gente comunica a justiça. Então a 
gente fica fazendo esses acompanhamentos, essas visitas do-
miciliares e fica é... Anunciando a justiça a evolução dos casos”. 
(PSICÓLOGA II).
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Baseado nessa perspectiva, a cartilha do CFP/CREPOP (2009) 
descreve que um dos serviços oferecidos pelo CREAS são as visitas 
domiciliares, que devem ser pautadas em princípios éticos e se carac-
terizam como um instrumento em que o profissional conhece a realida-
de dos usuários e favorece no fortalecimento dos vínculos familiares. 
No entanto, na prática, existe muita resistência da família na aceitação 
das orientações, principalmente porque os profissionais, nesses ca-
sos, identificam e apontam o que deve ser feito para a reintegração 
familiar, além de temerem em ser denunciados à justiça. 

Outra categoria analisada foi a família, que tem um papel de 
fundamental importância no desenvolvimento de cada indivíduo, visto 
que é a principal responsável pela transmissão de valores morais e 
sociais que servirão de base para o processo de socialização, tais 
como as tradições e os costumes perpetuados através das gerações. 
Nesse sentido, o profissional de psicologia desempenha um papel 
extremamente importante, pois ajuda na inserção, como também 
uma melhor reaproximação (DUARTE E AREOSA, 2020). Quando fo-
ram abordadas sobre as principais estratégias utilizadas para lidar 
com a violência sexual infanto-juvenil, foi notório que as profissionais 
falaram a importância da vítima ter o apoio da família, bem como, o 
profissional acolher a demanda da família, embora, em alguns casos, 
esta não oferece o suporte necessário, como pode ser percebido em 
uma das falas da entrevistada:

Aqui no CREAS fazemos o trabalho tanto com a criança com a 
família né? Sempre enfatizando a importância da família acolher 
a criança, só que tem família que não fornece a proteção que a 
criança precisa. Então a gente também faz esse trabalho com a 
família (PSICÓLOGA I).

A gente realiza o trabalho com a criança ou o adolescente e se 
acontecer de alguém da família também ter sido prejudicada 
de alguma forma, a gente também acolhe a demanda (PSICÓ-
LOGA II) 
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Uma das funções do CREAS é o resgate da família, potenciali-
zando sua capacidade de proteção aos seus membros, fortalecendo, 
assim, a autoestima dos indivíduos e seus familiares, para que haja o 
fortalecimento dos vínculos familiares e a reinserção dos mesmos na 
sociedade (DIAS, 2019).

Na categoria de resolução de problemas, entende-se o conflito 
como divergência de opiniões ou maneiras alternativas de interpre-
tação de algum acontecimento. Sendo assim, é um comportamento 
natural do ser humano e possui algumas vantagens, tais como a regu-
lação das relações sociais, desenvolvimento da empatia e reconheci-
mento das diferenças, o que possibilita a oportunidade de crescimento 
e de amadurecimento social, ou seja, uma das formas de resolução de 
problemas seria o comportamento submisso, contrário ao agressivo, 
considerando os direitos e sentimentos do outro (DIAS, 2019). Nesse 
sentido, quando foram interrogados em relação a tal questão, os psi-
cólogos responderam que atuariam na resolução de problemas para 
auxiliar na efetivação dos direitos, reduzindo, assim, o sofrimento da 
vítima, bem como assegurar a integridade física e psicológica dos en-
volvidos assistidos pela política, como é perceptível em uma das falas 
das profissionais:

Nós atuamos para auxiliar nos problemas da vítima e da sua 
família, agindo com cuidado e responsabilidade (PSICÓLOGA I)

A gente ajuda a amenizar os conflitos interpessoais né? De modo 
que esses conflitos sejam diminuídos para assim auxiliar no forta-
lecimento dos vínculos familiares e sociais (PSICÓLOGA II).

Desse modo, a cartilha do CFP/CREPOP (2009) afirma que o psi-
cólogo do CREAS precisa conhecer bem o código de ética para atuar de 
forma precisa na efetivação dos diretos, bem como auxiliar nos possíveis 
problemas, de modo que os vínculos familiares, sociais e comunitários 
sejam fortalecidos e os sujeitos sejam reinseridos na sociedade. 
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Outra temática utilizada foi potencialidades e dificuldades que 
remetem aos principais desafios e capacidades encontradas pelos 
profissionais para atuarem frente à violência sexual infanto-juvenil. 
Dessa maneira, dentro dessa temática, foi abordada a categoria de 
indisponibilidade de recursos, que é considerada uma das dificulda-
des encontradas pelos profissionais que atuam nas instituições, pois, 
na maioria das vezes, não há uma organização precisa, e o estado 
não cumpre com suas obrigações e, consequentemente, não oferece 
recursos para realizar as atividades pertinentes.

Dessa maneira, quando foram abordados sobre as principais 
dificuldades encontradas em relação à efetivação dos direitos das 
crianças e dos adolescentes, os psicólogos afirmaram que um dos 
obstáculos é a falta de recursos (transporte, acústica das salas) para 
trabalhar na efetivação dessa política, como pode se compreender em 
um dos fragmentos:

Então... Existe dificuldades maiores até as vezes a própria equi-
pe estruturada né? Para um ambiente adequado né? Para reali-
zar as vezes as próprias escutas. As vezes não há salas dispo-
níveis e a acústica da sala não é boa, fora a falta de materiais 
(PSICÓLOGA I).

O estado as vezes não disponibiliza recursos para fazermos as 
vistas. Porque assim. A gente tem até vontade de ir visitar as fa-
mílias no nosso carro, porém cabe ao estado oferecer o suporte 
para realizar as atividades (PSICÓLOGA II)

Nesse sentido, a cartilha do CFP/CREPOP (2009) afirma que um 
dos desafios encontrados pelo psicólogo do CREAS é o local arma-
zenado das informações, como também, a acústica das salas, uma 
vez que há uma preocupação dos profissionais que se deparam com 
uma realidade totalmente diferente em virtude da precariedade dos 
locais, além da prestação dos serviços à comunidade e à família, já 
que o estado não cumpre com o seu papel, visando apenas minimizar 
a situação.
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Mais uma categoria observada foram demandas não recorren-
tes ao CREAS, que se caracteriza pela falta de entendimento das pes-
soas que procuram a instituição e esperam que esta resolva todos 
os problemas, inclusive as demandas que não são de competência 
do CREAS. Percebeu-se, então, que um dos principais desafios é a 
falta de conhecimento das pessoas em relação às competências da 
instituição, e acabam exigindo que o serviço preste assistências às 
demandas que não são de sua responsabilidade:

Em alguns caso as pessoas não compreendem e querem que 
a gente tomem medidas para o abusador, querem que ele seja 
condenado, porém esse não é o nosso papel... Essa parte do 
abusador é com a justiça (PSICÓLOGA I).

Então a gente tem como dificuldades são no sentido de muitas 
vezes a sociedade querer interferir de alguma forma na... Nesse 
processo muitas vezes da justiça, mas a gente se limite a isso. 
Já o abusador é questão da justiça, mas as pessoas nos co-
bram dessa parte (PSICÓLOGA II).

Baseado nessa perspectiva, de acordo com Gonçalves et 
al. (2020), um dos principais desafios da atuação do psicólogo refe-
re-se ao posicionamento da população em relação às demandas que 
não são referentes ao CREAS, pois, em alguns casos, os direitos do 
sujeito ainda não foram violados, e requer uma prevenção dos conflitos 
que possa provocar o rompimento dos laços familiares. Em outros ca-
sos, as demandas que surgem no CREAS referem-se às medidas para 
o abusador, e essas exigências não são de responsabilidade desse 
serviço, portanto, é necessário fazer os possíveis encaminhamentos 
para outras redes.

Por fim, avaliou-se a temática de interligação com outras redes, 
que reporta à importância do CREAS interligado com outros serviços 
de saúde e de assistência social para garantir aos usuários uma me-
lhor proteção. Dentro dessa temática, emergiu a categoria de enca-
minhamento para outras instituições, que enfatiza a importância da 
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articulação na rede no enfrentamento de algumas situações, já que os 
usuários podem precisar de algumas intervenções que não é função 
do serviço de sua procura. Dessa forma, é necessário que os serviços 
existentes trabalhem conectados, para que todos os profissionais en-
volvidos nesse processo tenham pelo menos o conhecimento dessa 
rede de articulação, para garantir a proteção e apoio à sociedade, fa-
mília e, principalmente, do estado. Nesse contexto, foi perceptível que 
os profissionais reconhecem a importância de realizar a articulação em 
rede no enfretamento à violência contra crianças e adolescentes, rea-
lizando os possíveis encaminhamentos, como pode ser comprovado 
em um dos trechos da entrevista:

Com certeza. Um rede precisa estar interligada com a outra, 
pois uma família não depende apenas da assistência, depende 
de outras rede, da saúde. Aí a gente...Por conhecer outras pro-
fissionais, acaba ligando ou indo lá né? A gente não faz apenas 
o encaminhamento, mas fica fazendo visitas e fica nessas de ir 
lá para saber se está fazendo o acompanhamento ou se teve 
mais alguma coisa, juntamente com o NASF. A gente trabalha 
também em parceria com o CRAS que é a porta de entrada para 
a família e oferece cursos (PSICÓLOGA I)

Tem que haver essa ligação, mas de uma forma bem sigilosa 
no sentido de que... A gente faz o encaminhamento para outros 
órgão, mas a gente não conta o caso. Então tem que haver a 
ligação entre as redes e quem só pode estar ciente do caso 
é a equipe técnica do CREAS e a psicóloga que vai atender a 
criança ou o adolescente. As redes que são encaminhadas é 
NASF, CRAS e CAPSI. Aí faz o encaminhamento contando que 
a pessoa precisa do acompanhamento psicológico, no caso do 
CAPSI (PSICÓLOGA II) 

Nessa mesma concepção é que Gonçalves et al. (2020) apon-
tam a importância de uma articulação completa e conectada com to-
dos os serviçosm para garantir uma proteção completa às crianças e 
aos adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade 
social. Dessa forma, para que a violência seja efetivamente enfrentada, 
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é necessário que os profissionais tenham conhecimento da existência 
dessa rede e trabalhem em conjunto. Portanto, é necessário enten-
der que o CREAS recorre à rede com uma demanda identificada, não 
trabalhando apenas isoladamente, mas juntamente com o apoio de 
outros serviços, logo esses encaminhamentos continuam sendo mo-
nitorados e acompanhados pela equipe técnica do CREAS, para uma 
possível intervenção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da realização do estudo, foi possível identificar que a 
maioria dos profissionais realiza o trabalho de forma precisa e eficaz 
no CREAS, já que proporciona aos usuários e suas famílias um aco-
lhimento significante, além de respeitar os princípios estabelecidos 
pelo código de ética, visando sempre o bem-estar, a fim de fortalecer 
e promover a ressignificação dos vínculos familiares. Foi identificado 
também que os profissionais têm o conhecimento dessa articulação 
com as demais redes, e reconhecem a importância de realizar uma 
interligação para assegurar a proteção dos envolvidos no processo. 

Foi notória a dificuldade de se trabalhar nas políticas públicas, 
uma vez que não há uma organização eficaz, além de algumas vezes o 
estado não assumir suas responsabilidades, o que dificulta na realiza-
ção das visitas domiciliares e outras intervenções psicológicas. Nesse 
sentido, percebeu-se também que os profissionais apontam como difi-
culdade o fato da sociedade não compreender as demandas pertinen-
tes ao serviço, e acabam exigindo que a instituição se responsabilize 
por funções que não são de sua responsabilidade. 

É importante levar em consideração que cabe aos profissionais 
realizar um papel significativo, respeitando os princípios do código, 
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resguardando a integridade física e emocional dos envolvidos, além 
de atuarem de forma ética, com uma psicologia livre de julgamentos, 
contribuindo para uma melhor proteção e o fortalecimento dos víncu-
los. Assim sendo, isso leva a refletir sobre a grande responsabilidade 
que os profissionais devem ter acerca dos princípios que orientam a 
prática psicológica, pois é remetido ao psicólogo a ideia de que ele é 
um agente inovador de uma sociedade, pela instrução que tem para 
agir, interagir, motivar e influenciar de forma positiva a vida das pessoas 
que procuram o serviço.

Levando em consideração o que foi observado, percebe-se que 
o objetivo da pesquisa foi alcançado, uma vez que foi possível com-
preender a prática dos profissionais de psicologia do CREAS, os co-
nhecimentos adquiridos no embasamento teórico, além de compreen-
der as estratégias utilizadas nos casos de violência sexual infantil.
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INTRODUÇÃO

Nas discussões acerca do desenvolvimento infantil, a família 
emerge enquanto uma instituição carregada de significância e repre-
sentação sobre suas proles, constituindo-se um espaço de vivências 
afetivas, sociais e morais, repleta de valores, ideias e nuances singu-
lares, representada através de um espaço de socialização, mediação, 
proteção e de cuidado dos seus progenitores, na qual conotações am-
bíguas coexistem, pois podem atuar inibindo ou estimulando o cresci-
mento intelectual, emocional, físico e social. Sendo, portanto, meio de 
experiências positivas ou destrutivas para o desenvolvimento e a vida 
do sujeito (OLIVEIRA et al., 2020).

Nesse contexto, as atitudes e os comportamentos elegidos pe-
las mães e pais na criação dos filhos assumem fator preponderante no 
seu desenvolvimento. Constituindo-se mediante a união de aspectos 
afetivos e comportamentais, e por meio do manejo de questões relati-
vas ao poder, hierarquia e apoio que as mães/pais direcionam para os 
filhos. Dessa forma, a educação e cuidado dos filhos assumem nuan-
ces diversas, e sua construção e execução decorrem das estratégias 
e comportamentos que as mães e pais adotam no exercício de sua 
parentalidade, originando o estilo parental (RIBEIRO, 2017).  

Para tanto, faz-se importante estabelecer um ambiente seguro 
e incentivador, que instigue o desenvolvimento favorável e global. Pau-
tado em relações parentais harmoniosas, pois, os pais representam 
figuras significativas na vida dos seus filhos, exercendo influência no 
seu desenvolvimento pessoal e social, na construção da sua perso-
nalidade e nos repertórios de adaptação e enfrentamento. Entretanto, 
pais e filhos constituem uma relação de necessidades e trocas mútuas, 
onde o nascimento de um filho desencadeia uma série de modifica-
ções e readaptações na vida desses pais/casal. E, tratando-se de uma 
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criança com deficiência, as reações tendem a ser mais intensas, visto 
que se trata de um acontecimento inesperado, que causa alteração no 
funcionamento familiar, acarretando um contexto de crise e desequilí-
brio familiar e pessoal (DANTAS et al., 2019).

Um ensejo acompanhado de reações e emoções positivas ou 
negativas, visto que a chegada de um filho é repleta de desejos e 
idealizações, no entanto, a concepção de um filho com deficiência 
pode desencadear frustrações, sendo necessário ressignificar as ex-
pectativas e planos, pois um filho com deficiência demanda atitudes 
e necessidades específicas, exigindo dos pais a readaptação dos 
seus papéis e do ambiente familiar, desenvolvendo um sistema pro-
pício para incluí-la de forma saudável. A forma que os pais lidam com 
essa criança pode contribuir para um desenvolvimento adequado e 
a ampliação de suas potencialidades, ou pode causar um entrave no 
seu desenvolvimento, atuando como fator de risco para a sua forma-
ção (ARAÚJO et al., 2018).

Dessa forma, o nascimento de uma criança com deficiência 
pode dificultar o processo de adaptação e reorganização da dinâmica 
familiar, desencadeando um processo de desequilíbrio emocional e 
pessoal. Os pais e/ou mães podem se sentir incapazes de enfrentar a 
realidade da criança com deficiência, acreditando não possuir recursos 
e subsídios suficientes para incluir e contribuir para o desenvolvimento 
efetivo da criança. O estresse parental pode paralisar e interferir subs-
tancialmente na relação familiar, tornando-a desgastante e conflituosa 
e, simultaneamente, prejudicando o atendimento das necessidades e 
demandas específicas da criança (BRITO; FARO, 2017).  

Corroborando a essa questão, as atitudes dos pais ou respon-
sáveis mostram-se como fator imbricado ao desenvolvimento dos fi-
lhos, pois estes contribuem para o desenvolvimento saudável, além de 
exercer influência na construção da personalidade e das competências 
pessoais e sociais. E a criança, na condição de deficiência, suscita es-
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timulações mais cuidadosas e estruturadas, demandando flexibilidade 
e reorganizações constantes (DANTAS et al., 2019).

 E, para tanto, é relevante estabelecer relações afetuosas e sau-
dáveis, originadas mediante a associação de atitudes e comportamen-
tos parentais positivos e laços afetivos significativos. Contribuindo para 
o desenvolvimento infantil satisfatório, pois os vínculos afetivos cons-
truídos através das interações possibilitam que a criança desenvolva 
relações seguras e de confiança, agindo como base segura para o 
seu crescimento. Neste ponto, o vínculo parental e os estilos parentais 
estão intrinsecamente relacionados (CARDOSO; VERÍSSIMO, 2013).

No mais, a construção do estudo teve como objetivo identificar 
qual a percepção que os pais/cuidadores de crianças, com diferentes 
tipos de deficiência, possuem frente às práticas educativas utilizadas 
na educação dos filhos e diante do processo de vinculação. Justifican-
do-se com base na necessidade de manter a atualização constante de 
estudos que explorem a construção de vínculos e as práticas educa-
tivas adotadas por mães e pais no contexto familiar, que tem em seu 
enredo um filho com deficiência, bem como, devido à relevância social, 
por trazer visibilidade para as pessoas com deficiência. Propondo-se 
a responder a problemática em questão “Qual a percepção dos cuida-
dores sobre a qualidade dos vínculos construídos e frente às práticas 
adotadas no manejo de crianças com deficiência?”.

METODOLOGIA

A pesquisa apresentada no presente artigo representa um recor-
te teórico extraído de um trabalho de conclusão de curso desenvolvido 
no curso de Graduação em Psicologia. Deste modo, visando à cons-
trução do estudo, foi delineada e desempenhada uma metodologia de 
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abordagem qualitativa. O método qualitativo, em essência, tem como 
principal finalidade explorar, compreender e desvelar os sentidos e 
significados subjetivos imbricados em fenômenos sociais e humanos, 
produzindo novas e aprofundadas interpretações sobre os processos 
que atravessam as relações e intenções dos sujeitos. Em relação às 
características metodológicas do estudo, este se configurou enquanto 
uma pesquisa exploratória de natureza aplicada, pois visa, sobretudo, 
possibilitar a familiarização e o contato direto com a temática estuda-
da, culminando na produção de novos conhecimentos (GERHARDT; 
SILVEIRA, 2009).

Diante disso, a pesquisa foi desempenhada na Fundação Cen-
tro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência – FUNAD, situada na 
cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Uma instituição responsá-
vel pelo atendimento multiprofissional de pessoas com deficiência, a 
partir de uma perspectiva ampliada e holística. Tendo, portanto, como 
sujeitos da pesquisa mães, pais e cuidadores de crianças com de-
ficiências, constituindo uma amostra de 55 participantes, escolhidos 
aleatoriamente, a partir da disponibilidade e da aceitabilidade em par-
ticipar do estudo.

A coleta dos dados se deu mediante a aplicação de uma en-
trevista semiestruturada, um instrumento que se organiza a partir de 
questionamentos previamente estabelecidos, possibilitando, em con-
trapartida, flexibilidade na manifestação das respostas que preenchem 
o imaginário social e subjetivo do participante sem gerar um afasta-
mento da temática abordada. Deste modo, o participante é instigado a 
falar, de forma livre, sobre as suas percepções, angústias e interpreta-
ções construídas sobre o assunto. Em seguimento, os discursos cole-
tados foram analisados com base na teoria de Bardin, uma abordagem 
analítica que busca identificar, descrever e compreender os conteúdos 
intrínsecos às falas dos sujeitos, mediante uma perspectiva que vincula 
o repertório subjetivo ao contexto em que ele está inserido. Catego-
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rizando as falas em eixos temáticos discutidos à luz das teorias que 
os fundamentam e possibilitam interpretações elucidativas (BARDIN, 
1977). 

No entanto, é importante reiterar que as pesquisas construídas 
por meio do contato direto com seres humanos demandam a submis-
são para avaliação e emissão de parecer ético favorável pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa. A pesquisa em questão, portanto, recebeu apro-
vação pelo parecer favorável Nº 2.713.682. Um procedimento que visa 
assegurar o desenvolvimento de um estudo dentro das diretrizes e pa-
râmetros éticos e legais da lei Nº 466/12, permitindo que o participan-
te seja resguardado e tenha sua integridade, autonomia e dignidade 
mantida. No mais, os sujeitos da pesquisa foram, a priori, convidados 
a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE que 
garante, eticamente, a participação na pesquisa e o conhecimento 
prévio sobre seus objetivos, finalidades e direitos como participantes 
(CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012).

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Partindo das considerações supracitadas, a análise dos dados 
qualitativos iniciou-se por intermédio do delineamento de eixos cate-
góricos que englobassem os discursos com pontos consonantes entre 
as (os) participantes da pesquisa. Diante disso, designaram-se duas 
categorias, sendo estas: “Vínculo parental: satisfações e aceitação” e 
“Percepção das mães e pais frente às atitudes parentais”. A posteriori¸ 
os dados correspondentes foram sistematicamente reunidos nas ca-
tegorias expostas acima, de modo a apresentar as falas e discursos 
concordantes e discordantes em relação às categorias estabelecidas. 

Dessa forma, a categoria 1 - “Vínculo parental: satisfações e 
aceitação” propôs-se a coletar informações acerca da percepção das 
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mães e pais sobre a relação afetiva e a qualidade dos vínculos fami-
liares. A categoria 2 - “Percepção das mães e pais frente às atitudes 
parentais” objetivou verificar a percepção dos pais acerca das atitudes 
e comportamentos utilizados no manejo e educação dos filhos. Para a 
identificação das (os) participantes, foi utilizada a sigla N(número)+-
valor numérico referente a cada sujeito (ex: N1), denominando cada 
participante a partir de um número distinto. 

A categoria “Vínculo parental: satisfações e aceitação” teve 
como ponto de partida a problemática “Como você descreve a re-
lação afetiva e familiar entre você e o seu/sua filho/a? E com os de-
mais membros da família?”, em que buscou acessar discursos que 
caracterizassem a relação entre mães e pais e os (as) filhos (as) com 
deficiência, suscitando a produção de respaldo teórico e vivencial 
que respondessem a tal problemática. Diante disso, pode-se pensar 
e observar, mediante as falas, que o contexto afetivo e familiar com 
crianças com deficiência passa, continuamente, por modificações e 
adaptações em níveis estruturais, emocionais e pessoais, principal-
mente por parte das mães, mas, ordinariamente, isto não configura 
motivo para romper a satisfação e o amor nutrido ao filho/a. Ou seja, 
apesar das dificuldades iniciais e das exigências, as mães, em sua 
maioria, afirmaram se sentir realizadas.

Diante do nascimento de uma criança com deficiência, a estru-
tura familiar perpassa por um período de mudanças e reestruturações 
complexas e substanciais, envoltas por sentimentos e reações tortuo-
sas e negativas. Um período de rompimento e elaboração da perda 
do objeto idealizado, neste caso, a procriação de um filho saudável.  
A descoberta da deficiência suscita incerteza e, muitas vezes, deses-
perança e negação frente a este filho. No entanto, essas reações não 
apresentam um fluxo linear e estanque, podendo não seguir a mesma 
sequência, pois consiste em um processo subjetivo e influenciado por 
aspectos familiares e pessoais. Diante disso, questões outras podem 
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determinar e moldar as atitudes das mães e pais, mantendo a satisfa-
ção parental e, principalmente, a materna. Dentre estes determinantes 
irrompe a concepção sócio-histórica do papel materno, como fonte de 
cuidado e amor incondicional (CRISOSTOMO; GROSSI; SOUZA, 2019; 
AZEVEDO, 2017).

Dessa forma, a chegada de um filho com deficiência é caracteri-
zada como desencadeante de impacto e desequilíbrio emocional, sen-
do um momento conflituoso e angustiante, que demanda adaptações 
e manejo constante. Exigindo a disposição de uma complexidade de 
recursos de enfrentamento que possibilitem a ressignificação da relação 
e vínculos parentais, de modo a preservar a qualidade da relação entre 
mães, pais e filhos (COSTA et al., 2018). Tais considerações podem ser 
confirmadas a partir do discurso de algumas mães entrevistadas: 

N5 – 1 “A gente se da super bem. No começo era menos, quan-
do eu descobri que ele era deficiente era meio, meio dificultoso 
[...] ele é mais apegado a mim.”

N8 – 1 “Pra mim, é, meu filho ele foi, assim Deus me escolheu 
pra ser mãe dele. Então, no começo quando eu recebi o lau-
do dele realmente eu fiquei muito chocada [...] como meu filho 
veio da forma que Deus me deu, então assim, me realizo, estou 
completamente realizada em ser mãe e ser mãe dele, do jeito 
que ele é.”

N11 – 1 “Maravilhosa [...] Ser mãe não é fácil, principalmente de 
uma criança especial, porque requer uma concentração psico-
lógica muito grande, e as vezes a gente cai, a gente entristece, 
as vezes a gente enfraquece [...] ser mãe nos faz crescer, psi-
cologicamente, espiritualmente.”

Concomitantemente ao processo de ressignificação e aceitabi-
lidade do contexto familiar e parental, emerge uma variabilidade de 
questões que facilitam e amenizam o transcurso dessa elaboração, 
dentre elas, a rede social de apoio e a rede de serviços especializados 
no cuidado e tratamento da criança, informações acerca da deficiência 
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do filho, suporte instrumental e familiar. De modo geral, esses recur-
sos podem auxiliar na remissão das reações negativas, contribuindo 
para o desenvolvimento de um ambiente potencialmente harmônico e 
responsivo, acarretando melhores resultados e alivio das dificuldades 
(BRITO et al., 2019). Diante disso, abre-se parênteses para enfatizar 
a importância do ambiente e das relações vinculares entre as mães/
pais e os filhos, que atua no desenvolvimento do senso de segurança, 
bem-estar e confiança (CHAVES, 2019), estabelecida mediante a acei-
tação e acolhimento genuíno do filho que se coloca neste seio familiar.

Portanto, as condições ambientais e emocionais positivas por 
parte das mães/pais, vinculadas ao desejo, aceitação, satisfação e 
sensibilidade depositados na criança, direcionam a qualidade do vín-
culo parental. Entretanto, em decorrência da deficiência e da conse-
quente incompatibilidade com a idealização do filho desejado, muitos 
pais e/ou mães apresentam vínculos afetivos fragilizados, relutantes 
e, muitas vezes, negligentes, considerando o potencial estressante 
envolvido na concepção de uma criança com deficiência. Enquanto 
outras mães e pais percebem este processo com simplicidade, como 
um evento natural e tolerável durante a vida humana (BIANCHI; SPINA-
ZOLA; GALVANI, 2021). E, é a partir da aceitação que as mães e pais 
fortalecem os vínculos afetivos e inclusivos com a criança, e buscam 
mecanismos que potencializam o cuidar parental, tornando-o respon-
sivo, sensível e afetuoso (SOUZA; MARANHÃO, 2018). Tais recortes 
podem ser confirmados nas seguintes falas:

N6 – 1 “Ó, ele tá comigo eu abraço ele eu beijo ele o tempo 
todinho, já a mãe dele eu não tenho esse afeto por ela, eu tenho 
por ele. Não sei se é porque ele nasceu do jeito que nasceu.”

N7 – 1 “Descrevo assim, amorosa, é... porque a gente tem uma 
relação, eu e ele, a gente se compreende assim, se entende, 
eu entendo muito meu filho. Então é uma relação balanceada.”

N10 – 1 “A gente tem a relação muito próxima um do outro, a 
gente sabe tudo o que um outro quer, o que o outro pensa, é 
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engraçado, porque a gente tem uma conexão, né, bem grande 
eu e ele.”

N48 – 1 “Eu tento dar o melhor de mim porque pra mim o amor 
e o afeto é fundamental. Sento com ele, converso com ele, com 
o irmão dele. Apesar dele não falar, mas ele entende[...].”

A ambiguidade de reações é imperativa, e, embora existam 
reações positivas e passageiras, alguns genitores mantêm-se com 
atitudes negativas e resistentes, que se  instalam de modo duradou-
ro. O filho com deficiência é então visualizado enquanto uma proble-
mática, fonte ativa de estresse, desordem, instabilidade e mudanças 
desgastantes e perturbadoras. Deste modo, muitas mães e pais con-
sideram a deficiência como um obstáculo e uma fonte de angústia 
e estresse, que causa desequilíbrios emocionais e familiares, contri-
buindo para que os pais sintam-se incapazes de lidar com a situação 
e alheios a recursos que facilitem esse processo (MESSA; MATTOS; 
SALLUM, 2019).

Em outros casos, enxergam a condição do (a) filho (a) como um 
problema difícil de lidar, além de sabotar e desconsiderar as capaci-
dades e potencialidades dessa criança, alegando que a mesma não 
possui nenhuma condição de compreensão e, por isso, esquivam-se 
do estabelecimento de diálogos e de conduta educativas explicativas 
(MARQUES, 2019). Como pode ser verificado nos seguintes discursos: 

N19 – 1 “Ah é, assim, é porque é muito difícil a convivência, 
porque ela assim só quer fazer o que ela quer, e é muito genio-
sa, e se não fizer o que ela quer ela começa a jogar as coisas, 
quebrar, sabe?”

N39 – 1 “Eu descrevo assim como sendo boa, assim, mais ou 
menos né, apesar do estresse dela que é incontrolável, as vezes 
quando ela se estressa ninguém segura, e as vezes eu não sei 
um pouco como lidar com isso.”
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N43 – 1 “Um pouco estressante né, mas ao mesmo tempo pra-
zerosa. Ele leva tudo na brincadeira né, todo mundo gosta dele 
porque ele é um menino bem carismático.”

N44 – 1 “É boa, graças a deus. É bom, ela não entende nada, 
mas todo mundo gosta dela. Pra mim é uma criança normal, só 
tem esses problemas, não sabe das coisas.”

Diante disso, a percepção que os pais e mães apresentam acer-
ca da condição e dos comportamentos dos filhos, e a dificuldade em 
lidar com a deficiência, passam a desempenhar parte dos determi-
nantes responsáveis por dificultar o enfrentamento e aceitação funcio-
nal do quadro deficitário da criança, além de causar nos genitores o 
sentimento de incapacidade, desesperança e desequilíbrio, um evento 
estressor que suga todas as possibilidades de respostas e adapta-
ções adequadas. E é frente a este contexto que a visão problemática 
instaura-se, pois não encontram subsídios e recursos suficientes para 
lidar e compreender tal condição, transformando-se em uma ameaça 
as possibilidades de conquista que a criança possa vir a ter ao passar 
do tempo (CUNHA et al., 2017). 

Em contrapartida, alguns dos genitores entrevistados (as) não 
veem a deficiência como fator limitante e causador de interferência, e 
tampouco acreditam que a deficiência possa vir a prejudicar as rela-
ções familiares e vivências parentais a curto e longo prazo. Inclusive, 
estão constantemente em busca de otimizar a relação e os laços afe-
tivos, de modo a não segregar a criança e/ou usar atitudes educativas 
superprotetoras ou demasiadamente simplórias, portanto, não demos-
tram ser a deficiência fator completamente incapacitante, causando li-
mitações específicas. Essas ideias corroboram com o escrito por Sou-
za e Maranhão (2018), ao enfatizar que quando ocorre a aceitabilidade 
parental, os pais buscam mecanismos de inclusão e potencialização 
dessa criança, entrando em um processo de descoberta e procura 
de ajuda, onde desenvolve subsídios para responder às suas neces-



318S UMÁR I O

sidades específicas, sem tratá-la de modo desigual ou incapacitante. 
Essas considerações são reforçadas mediante as falas das mães:

N36 – 1 “Ótima, a gente se da super bem, assim, eu procuro 
fazer sempre o melhor pra ele, pro desenvolvimento dele né. E 
assim, e apesar que ele precisa muito de mim né, ele é muito 
dependente de mim, pelas dificuldades que ele tem.”

N40 – 1 “A relação que eu tenho com ele é como a maioria de 
todas as mães tem, e eu como mãe eu tenho de ser uma mãe 
dura com ele, e ser uma mãe é, carinhosa, porque se a gente 
for soltar tudo o que ele quer fazer entendeu? a gente tá errada.”

N55 – 1 “Eu procuro o máximo possível dar atenção, carinho 
que ela necessita, converso com ela, mesmo tendo momentos 
que ela não entende o que eu tô falando, mas eu procuro bas-
tante o possível abrir a mente dela, das coisas que seja certa 
das coisas que seja errada.”

Os discursos foram demasiadamente provenientes de mães. 
Além disso, emanavam conteúdos referentes à satisfação, responsivi-
dade e realização frente ao filho e a relação de afeto, que, apesar das 
dificuldades iniciais de adaptação e enfrentamento da condição de 
deficiência, consolidarem-se e, segundo o relato das mães/pais, estão 
presentes nas suas relações afetivas parentais. E, em complementarie-
dade, os conteúdos expressos permitiram observar que as mães são, 
prioritariamente, as pessoas que cuidam e estabelecem laços mais 
sólidos com os filhos, seja em termos afetivos ou de cuidados. Estes 
aspectos podem ser afirmados em algumas falas elencadas:

N3 – 1 “É muito legal, muito boa mesmo. Com a família já é um 
pouco mais difícil, ele não fica, é sempre eu 24 horas.”

N31 – 1 “Carinho, atenção que ele gosta, muito cheiro, muito 
abraço, ele gosta muito de atenção. O pai não da atenção a ele 
quase, eu chamo ele pra vir pra FUNAD com ele, ele diz que 
não tem tempo não, que eu sou separada do pai dele. [...] ele 
só tem carinho comigo que é a mãe, mesmo eu sou a mãe e o 
pai ao mesmo tempo.”
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Essa realidade mostra-se arraigada nas concepções sociocul-
turais que pré-estabelecem os papéis a serem desempenhados pelos 
indivíduos, antes mesmo do seu nascimento. E no contexto familiar e 
parental, a mulher tem sua função determinada pelos estereótipos de 
gênero, sendo atribuídos os papeis da maternidade e de cuidadora do 
lar. Dessa forma, diante da concepção de um filho e, principalmente, 
de um filho com deficiência, recai sobre a mulher a obrigatoriedade im-
posta, implícita e explicitamente, pela sociedade, de cuidar e abdicar 
de suas atividades extrafamiliares, dedicando-se exclusivamente ao 
cuidado da casa e da criança. Enquanto isso, o pai pode seguir suas 
atividades sem interrupções ou rupturas, e, muitas vezes, acabam por 
abandonar a esposa e o filho (a), recusando lidar com as responsabili-
dades, dificuldades e readaptações (COSTA et al., 2018). Diante disso, 
pode-se verificar a resposta de um único pai.

N49 – 1 “A gente brinca junto, com os brinquedos. Até a minha 
mulher diz que eu pareço uma criança brincando com ele. Mes-
mo trabalhando, a noite eu tiro tempo pra ficar com ele. Almoço 
junto com ele, ele não quer comer só.” (Pai).

E, embora este sujeito reserve parte do seu tempo para dedi-
car ao cuidado do filho, brincando e demostrando atenção e afeto, 
ainda mantém suas atividades laborais externas ao ambiente familiar, 
enquanto a mãe continua com a responsabilidade do cuidado da casa 
e do suporte integral à criança.

A segunda categoria, a “Percepção das mães e pais frente às 
atitudes parentais” buscou responder a seguinte problemática “Qual 
a sua percepção diante das atitudes e comportamentos expressos na 
educação familiar da/o seu/sua filha/o?”. Diante disso, observou-se di-
vergência nos discursos emitidos pelas mães e pais, flutuando entre a 
exigência demasiadamente disfuncional acerca do papel e responsa-
bilidades maternas, principalmente, a cobrança frente à otimização da 
função desempenhada pelas mães, e, em contrapartida, notaram-se 
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algumas falas que deixavam clarificada a descrença em relação à ca-
pacidade e potencialidade dos filhos com deficiência. Ou seja, discur-
sos que desvelam o estigma de que a criança, por ter uma limitação, 
independente da deficiência, apresenta dificuldades em compreender 
regras, condutas e explicações, e, por isso, os pais relutam em estabe-
lecer diálogos com as (os) filhas (os) e em atribuir regras. 

Portanto, estes discursos revelam a dicotomia presentes nas 
práticas parentais de mães e pais de crianças com deficiência, que, 
de um lado, emergem potencialmente cuidadosos, responsivos e 
sensíveis, de outro, apresentam-se mediante padrões negligentes e 
descrentes. A inquietação causada pelo nascimento de uma criança 
com deficiência pode fomentar na mãe/pai a necessidade de buscar 
recursos instrumentais, institucionais e informativos que sanem suas 
dúvidas, anseios e angústias, e assim, ofereçam subsídios e serviços 
adequados para o cuidado, tratamento, reabilitação e potencialização 
das habilidades dessa criança, fornecendo condições inclusivas e qua-
lidade de vida. E é nesse contexto que muitas mães passam a dedi-
car-se exclusivamente aos filhos, buscando constantemente melhorias 
para essa criança que, esporadicamente, pensa nunca ser suficiente, 
despertando e reforçando o sentimento de incapacidade (NOBRE et 
al., 2020). Esse recorte é reforçado pelas seguintes falas:

N13 – 2 “Eu acho que preciso melhorar muito, por ser uma mãe 
de uma criança especial, e a maioria das vezes eu sou uma mãe 
normal, mas preciso melhorar muito, preciso.”

N15 – 2 “A educação eu acho que tenho que melhorar ainda al-
gumas coisas, porque a gente tem que dar exemplo, ser exem-
plo pros filhos né? Ele as vezes pode até copiar alguma coisa 
ruim de mim e ele passa isso também né?”

N39 – 2 “Eu não sei, assim na realidade eu não sei analisar se 
eu sou uma boa mãe ou, eu não sei dizer. Eu procuro educar, eu 
procuro explicar pra ela o que é certo o que é errado, passar pra 
ela né que ela tem que respeitar as pessoas, é, estudar, procurar 
ser alguém na vida.”
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N40 – 2 “diz uma coisa a ele assim ‘fulaninho não faça’, tem 
momento que ele não faz, tem momento que ele faz, aí eu fico 
um pouco, aquilo assim nervoso, meu deus o que é que eu faço, 
porque eu digo não faça isso e as vezes ele teima e faz.”

N45 – 2 “Eu acho que eu é, erro um pouco. Sempre meu marido 
briga comigo, diz que eu deixo ela fazer o que ela quer, mas as 
vezes eu deixo mesmo.”

A presença de suporte social, institucional e informativo pode 
facilitar o processo de enfrentamento dos pais e a busca de condições 
que impulsionem o processo terapêutico da criança. Permitindo que 
estes sujeitos tenham respaldos e recursos suficientes para manejar o 
quadro clínico do (a) filho (a), sem níveis alarmantes de angústia e es-
tresse e, consequentemente, oferecer oportunidades e possibilidades 
para que este se desenvolva (NOBRE et al., 2020).  Como pode ser 
melhor observado pela fala da seguinte entrevistada:

N36 – 2 “Assim, eu tento passar o melhor que eu posso pra 
ele né, assim, vim a procura da FUNAD também pra me ajudar 
sobre isso né, e como ele tem essa dificuldade de aprender, e 
aqui na FUNAD ele já tá se desenvolvendo muito.”

Os pais de crianças com desenvolvimento atípico tendem a sen-
tir dificuldades, inseguranças e dúvidas diante do modelo educativo e 
das condutas que devem emitir na educação e manejo da criança com 
deficiência, o que pode contribuir para o gerenciamento de práticas 
educativas autoritárias e de supervisão excessiva. Aspectos que po-
dem projetar-se em atitudes inibitórias frente às condutas da criança, 
limitando o desenvolvimento do seu repertório comportamental, cog-
nitivo e social. O que pode ser, geralmente, observado nos padrões 
de ausência de estimulação, descrença na capacidade da criança de-
senvolver habilidades de autonomia e atribuição de regras absolutas 
e rígidas, sem considerar a capacidade cognitiva do sujeito (MAÇÃO, 
2017). Esses aspectos são compactuados mediante as falas de algu-
mas entrevistadas:
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N8 – 2 “[...] eu não cobro nada dele não, eu não tenho pers-
pectivas não, as perspectivas que eu tenho assim, é que ele vá 
desenvolvendo aos poucos e mude de acordo com o que tem 
que desenvolver.”

N14 – 2 “Não sei dizer. Por enquanto a gente tenta passar algu-
ma coisa, mas quando a criança não entende é difícil.”

N33 – 2 “Eu enxergo como mãe. É, o que eu falar acabou, en-
tendeu?”

A maneira como estas mães e/ou pais agem e reagem diante 
da criança com deficiência, depende da sua personalidade, das suas 
crenças e experiências pregressas e, além disso, tais reações podem 
assumir significantes plurais, podem representar uma forma de enfren-
tamento ou mecanismo de defesa. Entretanto, algumas reações, se 
negativas e desadaptativas, podem comprometer e prejudicar o de-
senvolvimento do (a) filho (a) (RIBEIRO, 2017).

Em contrapartida, algumas falas coletadas retratam a preocupa-
ção das mães em se adaptar e responder as necessidades da criança 
de modo específico e de acordo com suas capacidades, sem negli-
genciar seu potencial. Ou seja, não se remete a uma prática indulgen-
te, sem regras e limites, mas à atribuição adequada ao nível cognitivo 
da criança. Cruz et al. (2021), diante de uma realidade divergente da 
idealizada, muitas mães e/ou pais tendem a desenvolver habilidades 
e competências, organizando-se a partir das necessidades e rotinas 
da criança, e  buscando recursos que atendam linearmente as suas 
especificidades. Prezando pela estimulação adequada, sempre em 
consonância com as suas necessidades, contribuindo para o suporte 
e atenção apropriada a sua singularidade, corroborando com as se-
guintes falas:

N6 – 2 “Ensino ele trabalhar, fazer alguma coisa [...]. Eu ensi-
nei tomar um banho, lavar uma cueca, uma coisa assim. Ele é 
deficiente, tem problema? Tem, mas ele tem muito... ele é um 
menino muito inteligente pra muita coisa... eu ensino.”
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N32 – 2 “Boa. É comportado. Estou sempre ensinando o que é 
certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, eu sempre 
procuro o melhor pra ele.”

N34 – 2 “Tem liberdade, mas tem regras, horas para tudo, mas 
não sou de prender, explico e ligo sempre.”

N37 – 2 “Eu assim, eu resumo só em uma frase, incentivar, in-
centivar sempre, não desistir nunca.”

N43 – 2“Eu tento fazer o meu melhor né, eu tento sempre pro-
curar assim, eu procuro saber como lidar com o problema dele 
pra tentar tratar ele assim, de um modo mais eficaz, do que ser 
durona né? Tentar ser mais flexível.”

N48 – 2 “Eu tento assim, mostra pra ele como se comportar, 
como ele agir perante as pessoas, por exemplo, se ele sai co-
migo e chega num supermercado, quer algo ou se vier a pegar 
algo e eu não ver e depois eu ver, eu vou converso com ele, olha 
não pode.”

Portanto, as práticas parentais são comportamentos particula-
res e influenciados por uma complexidade de fatores, podendo ser 
projetado de modo positivo ou negativo e, consequentemente, cau-
sar prejuízos ou benefícios, pois pode repercutir como fator de risco 
ou de proteção no comportamento e desenvolvimento da criança 
(MAÇÃO, 2017).

Em suma, as mães e pais entrevistados demostraram uma va-
riabilidade de condutas e práticas parentais, predominando práticas 
não coercitivas; priorizando a estimulação, o diálogo e as atitudes ex-
plicativas, em detrimento das punitivas. Em relação aos vínculos afe-
tivos, houve hegemonia no que diz respeito aos vínculos responsivos. 
No entanto, emergiram alguns discursos que enfatizaram a presença 
de vínculos fragmentados, nos quais, em decorrência da deficiência, 
os pais sentiam-se demasiadamente angustiados, estressados e em 
desequilíbrio emocional. Deste modo, verificou-se que, apesar dos re-
sultados positivos, alguns pais expressam comportamentos que cor-
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roboram com o identificado em estudos teóricos, no sentido de que 
vivenciam a deficiência dos filhos enquanto um evento estressante e 
desestabilizante, que gera intenso sofrimento psíquico e sobrecarga. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A família, em suas múltiplas configurações, representa, so-
cialmente, o espaço principal de transmissão de valores, sentidos e 
significados que são compartilhados e depositados no processo de 
educação e, consequentemente, acarreta influências no desenvolvi-
mento relacional e na construção das subjetividades dos sujeitos. Um 
processo que é, inevitavelmente, impactado pela qualidade dos vín-
culos afetivos construídos no universo da parentalidade. Deste modo, 
ambientes constituídos em meio ao afeto, acolhimento e à adoção de 
práticas que se adequem às necessidades dos filhos tendem a pro-
piciar condições imprescindíveis para um desenvolvimento positivo e 
estimulante, que repercute na potencialização das capacidades parti-
culares de cada sujeito.

Foi mediante essas ponderações que o presente estudo pro-
pôs-se a analisar a qualidade dos vínculos familiares e a percepção 
dos pais frente às suas atitudes parentais, mediante o uso de um ins-
trumento qualitativo, pautada nos moldes da entrevista semiestrutu-
rada. Assim, foi possível constatar, segundo o relato das mães/pais, 
que a deficiência dos filhos não se constitui enquanto um impeditivo 
para qualidade da relação afetiva. Contrariamente, a deficiência impul-
sionou o desenvolvimento de vínculos afetivos sólidos, acolhedores, 
cuidadosos e estimulantes. Contudo, embora a amostra tenha sido 
numericamente representativa, houve dificuldades em integrar uma 
amostra com quantidade numérica equivalente no que se refere aos 
diferentes tipos de deficiência. Diante disso, os participantes consti-
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tuintes da amostra foram, em sua maioria, representantes do grupo de 
deficiência intelectual. Consequência da complexidade que envolve a 
deficiência intelectual, visto que estas crianças demandam cuidados 
multiprofissionais que contemplem e estimulem as diversas áreas e 
segmentos de vida do sujeito. 

Frente a isso, enfatiza-se a importância de desenvolver estu-
dos que aprofundem as discussões acerca das especificidades das 
interações familiares (mães/pais/responsáveis e filhos) no contexto de 
vida de crianças com deficiência, e das condutas emitidas pelos pais 
nas relações parentais. Empenhados em compreender de que modo 
essas atitudes se manifestam, bem como, a influência que elas têm 
no desenvolvimento das crianças. Reiterando a urgência de manter 
a continuidade de construções teóricas atualizadas, comprometidas 
e que mantenham os diálogos sensíveis e entrelaçados às dinâmicas 
de vida de cada sujeito, propondo olhares que sejam capazes de en-
xergar, sobretudo, a dimensão humana que atravessa cada fenômeno 
social e individual.

No mais, a organização e aplicabilidade de pesquisas que viabi-
lizam o contato direto com os participantes tem potencial de promover 
impactos significativos para o meio acadêmico e, principalmente, para 
a construção profissional e humana dos pesquisadores. É mediante o 
contato real, sensível e acolhedor que é possível estabelecer espaços 
de escuta e desvelamentos capazes de apresentar a realidade parti-
cular dos sujeitos, uma realidade que é, por vezes, mascarada, negli-
genciada e desvalorizada, dando espaço para o cuidado constante de 
outrem. Um cuidado que, apesar de essencial, quando desconsidera 
o cuidador pode irromper no adoecimento. Diante disso, reafirma-se a 
importância de olhar e acolher olhares, de amplificar as vozes, dores e 
angústias que perpassam diversas realidades.
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INTRODUÇÃO

 As sociedades fundamentadas no patriarcalismo seguem pa-
drões comportamentais e ideológicos de extrema desigualdade que 
foram estabelecidos por meio dos papéis de gênero.  Ao definir o que 
é de conduta e encargo de cada sujeito, estabeleceu-se a supremacia 
masculina e, consequentemente, as mulheres foram postas em uma 
posição de submissão, uma vez que não possuem o direito pleno so-
bre os próprios corpos e vidas (BIROLI, 2018). 

Esse sistema é baseado em crenças tidas como naturais, de 
forma que questionamentos sobre o mesmo não são bem aceitos. E, 
para além disso, este pode ser apontado como o cerne do ódio dire-
cionado às mulheres, o que ocasiona intensas manifestações de vio-
lência que geram significativo sofrimento (TIBURI, 2018).

Assim, as relações de poder empurraram as mulheres para a 
vida doméstica, o que permitiu aos homens a dominação em tudo o 
que contempla o espaço público, como a política, a jurisdição e a cul-
tura (MENDONÇA, 2017). Portanto, os estereótipos em torno das mu-
lheres seguem resistentes, objetificando-as de forma que seus corpos 
ainda sejam compreendidos como algo para se olhar, tocar e violentar. 

Nesse sentido, Solnit (2017) aponta que episódios de violên-
cia como assédio público e o estupro, são reflexos dessa autoridade 
e controle que os homens acreditam possuir sob os corpos femini-
nos, naturalizando seus comportamentos que representam constante 
ameaça para a integridade física e psíquica das mulheres. Ademais, 
toda a responsabilidade de prevenção de tais tipos de violência são 
designadas para as vítimas, que são orientadas a triplicarem os cui-
dados ao saírem de casa, vigiarem suas vestimentas e tantos outros 
absurdos, ao invés de se discutir com os possíveis agressores sobre 
os limites de suas ações.
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Com isso, a maioria das mulheres já vivenciou algum cons-
trangimento em decorrência do assédio em espaços públicos, como 
“cantadas”, olhares lascivos e outros comportamentos inadequados 
protagonizados por homens. Logo, é comum que essas sintam medo 
e busquem evitar situações onde tais fatos possam se repetir, muitas 
vezes abrindo mão do direito de realizar suas atividades fora de casa 
e de se vestir como desejam (MENDONÇA, 2018).

Vale salientar que, atualmente, o assédio sexual possui defi-
nição conceitual, tipificação criminal e é do conhecimento de consi-
derável parcela da população, mas nem sempre foi assim. O ato em 
que consiste o assédio sexual sempre existiu, sobretudo, a partir da 
inserção feminina no mercado de trabalho, mas não era reconhecido 
(LIMA, 2017).

A lei 10.224, de 15 de maio de 2001, estabeleceu, através da 
alteração no dispositivo do artigo 216 do Código Penal, que o assédio 
sexual consiste em “Constranger alguém com o intuito de obter vanta-
gem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua con-
dição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício 
de emprego, cargo ou função” (BRASIL, 2001). Portanto, não é uma lei 
que abrange todas as situações de assédio, visto que não menciona 
os casos que ocorrem diariamente nos espaços públicos.

Assim, esse estudo busca dar ênfase ao papel da mulher na so-
ciedade contemporânea e a desigualdade de gênero, especialmente 
no que diz respeito à sua situação de vítima sexual, partindo da neces-
sidade de se reconhecer os mecanismos reprodutores de desigualda-
des de gênero nos espaços públicos. Também é prioridade enfatizar a 
repercussão dessa modalidade de violência internalizada, que muitas 
vezes é tratada como natural no corpo social, colocando em discussão 
um projeto de sociedade em que essas estejam como protagonistas. 
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METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e de caráter exploratório. 
Segundo Tozoni-Reis (2009), a pesquisa qualitativa foca seu interesse 
em compreender e interpretar os conteúdos dos fenômenos humanos 
e sociais ao invés de se dedicar a descrevê-los. Além disto, a abor-
dagem qualitativa auxilia para que os processos sociais, ainda pou-
co visíveis, que estão sendo estudados, tornem-se mais conhecidos 
durante a investigação. Cabe ressaltar que a característica marcante 
dessa abordagem é a sistematização progressiva do conhecimento 
em relação ao fenômeno que está sendo investigado.

A população da pesquisa se restringiu a estudantes do sexo 
feminino do curso de Psicologia de uma faculdade localizada no sertão 
da Paraíba. A amostra foi constituída por 5 participantes, mulheres que 
já sofreram assédio em espaços públicos, com a faixa etária entre 18 
a 30 anos de idade.

O instrumento utilizado na pesquisa foi uma entrevista semies-
truturada que, segundo Severino (2007), oferece ao pesquisador uma 
preparação precedente do roteiro em relação aos aspectos que serão 
tratados com a pessoa entrevistada. Deste modo, o pesquisador tem a 
possibilidade de inserir questões relacionadas ao objeto de investiga-
ção no momento da entrevista, tais como: caracterização do perfil dos 
participantes ou perguntas sociodemográficas, tendo em mente que 
todas as questões precisam ser pertinentes aos objetivos propostos 
pelo estudo. 

O projeto foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesqui-
sa (CEP) da instituição e, ao receber o diagnóstico positivo do mesmo, 
foi realizada a coleta de dados. A pesquisa aconteceu em dois mo-
mentos, o primeiro se caracterizou por um levantamento das mulhe-
res que já sofreram assédio, dessa forma a pesquisadora pediu aos 
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representantes de cada turma para passar a solicitação da pesquisa 
nos grupos do “WhatsApp” e as pessoas que estivessem interessadas 
em participar poderiam entrar em contato com os responsáveis pelo 
estudo, a partir disso foi feita a seleção com base nos critérios de in-
clusão já explicitados.

O segundo momento se configurou na aplicação da entrevista 
com as selecionadas, alertou-se às participantes que eram respostas 
absolutamente confidenciais e não influenciariam em suas vidas aca-
dêmicas. Não foi estipulado tempo para a resposta, e vale salientar que 
no momento da coleta de dados, com a autorização dos participantes, 
a entrevista foi gravada.

Os dados foram analisados mediante a abordagem qualitativa 
e, para tal, foi realizada a Análise de Conteúdo, que, conforme afirma 
Bardin (2011), o método é um aglomerado de instrumentos de caráter 
metodológico, que se aperfeiçoam a todo instante, de maneira em que 
possa ser trabalhada a fala do sujeito investigado na plenitude do que 
aquilo significa para o mesmo, e diante disto que sejam estabelecidas 
categorias em seguida, de uma maneira que as informações coletadas 
possam ser comparadas com a base teórica utilizada. 

Após isto ter sido realizado, o material coletado foi organizado 
de modo a definir as categorias, a unidade de registro, de contexto, e 
ainda os trechos mais importantes das entrevistas para que, posterior-
mente, fosse realizada a interpretação dos dados.

ANÁLISE DE DADOS

A seguir está o resultado e discussão da pesquisa. Inicialmen-
te estão os dados sociodemográficos das 5 participantes e depois, a 
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partir das falas das mulheres, o trabalho foi subdividido por temas e 
categorias, considerando os conteúdos que emergiram dessas falas.

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Tabela 01: Dados sociodemográficos.

Participante 01 Participante 02 Participante 03 Participante 04 Participante 05

Escolaridade Ensino 
Superior 
Incompleto

Ensino 
Superior 
Incompleto

Ensino 
Superior 
Incompleto

Ensino 
Superior 
Incompleto

Ensino 
Superior
Incompleto

Idade 21 25 21 18 18

Estado Civil Solteira Divorciada Solteira Solteira Solteira

Cidade Cajazeiras Cajazeiras Cajazeiras Cajazeiras Cajazeiras

Cor Branca Branca Parda Parda Negra

Religião Católica Não possui Não possui Não possui Não possui

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

A população da pesquisa se restringiu a cinco mulheres com fai-
xa etária entre 18 e 30 anos. Quanto ao nível de escolaridade, sendo um 
critério de inclusão na pesquisa, todas as participantes estão cursando 
o ensino superior do curso de Psicologia. Em relação à declaração da 
cor: 02 (duas) são brancas, 02 (duas) pardas e 01 (uma) negra. Das 
cinco, 04 (quatro) mulheres são solteiras e 01 (uma) divorciada. E, por 
fim, 04 (quatro) afirmaram não possuir religião, e 01 (uma) é católica. 

Quando relataram suas vivências frente ao assédio sexual em 
espaço público, as cinco mulheres afirmaram ter sido vítimas em mo-
mentos em que estavam sozinhas, sendo que duas delas foram asse-
diadas enquanto faziam o percurso para a academia. As 04 (quatro) 
participantes mencionaram que o assédio poderia estar relacionado às 
suas roupas e 01 (uma) se posicionou contra essa possibilidade, pois 
explicou que estava com roupas longas na ocasião.



335S UMÁR I O

Segundo Sávio e Silva (2017), as situações de assédio em es-
paços públicos acontecem de formas variadas e há uma perceptível 
distorção de tais práticas, para que essas sejam entendidas como 
algo positivo, uma vez que se busca relacioná-las com elogios que 
refletem a aprovação feminina. No entanto, o assédio é resultado da 
clara desigualdade das relações de poder e objetificação das mulhe-
res, que são resultantes das performances de gênero ditadas pelo 
sistema patriarcal.

Nesse sentido, Bordieu (2020) disserta sobre a violência simbóli-
ca, que é quase invisível e pouquíssimo problematizada. O autor escla-
rece que essa é fruto de uma dominação masculina que naturaliza os 
comportamentos abusivos que funcionam como uma autoafirmação 
da masculinidade e de todo o poder que os homens possuem desde 
a organização da sociedade, de forma que subjuguem as mulheres e 
rompam seus direitos básicos como a liberdade de ir e vir sem sofrer 
constrangimentos e intimidações. Assim, entende-se que o assédio 
configura uma violência simbólica que, assim como todos os outros 
tipos de violência, causam prejuízos para suas vítimas. 

Os comportamentos tipificados como assédio sexual pelas par-
ticipantes foram olhares insistentes, assobios, comentários, piadas e 
aproximação inapropriada. De acordo com alguns recortes das entre-
vistas, é possível observar que sentimentos negativos foram experien-
ciados a partir das situações de assédio vividas. Os relatos constam: 
o medo, raiva e nojo. 
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CASOS DE ASSÉDIO

Tabela 02: análise de conteúdo no tocante aos casos de assédio

TEMA CATEGORIA

Sentimentos ao ser assediada Raiva
Nojo
Medo

Descrição do assédio Piadas
Olhares
Frases Sexualizadas

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Nas ruas, as cenas que refletem o machismo podem ser obser-
vadas diariamente. Os assobios, olhares, comentários, piadas, perse-
guições, ameaças para conseguir um envolvimento sexual com outra 
pessoa, aproximações inapropriadas e outras, são atitudes naturaliza-
das pela sociedade, de forma que são tidas como práticas inofensivas, 
mas que geram efeitos negativos em suas vítimas. 

Tratando-se do tema de assédio em espaços públicos, a parti-
cipante 01 fez uma descrição do que ela já vivenciou enquanto estava 
caminhando sozinha na rua:

Eu tava indo pra academia, e a gente usa uma roupa mais con-
fortável, né, e aí tinha um gari, tava limpando a rua bem próximo 
à academia, e aí, ele parou, e ele tava mais afastado de onde 
eu tava, só que ele foi vindo mais pra perto e ele falou: “ei gos-
tosa, volta aqui”, e eu já não olhava pra trás, só que continuava, 
você mesmo se distanciando, você continua escutando, nem 
que seja só “ei, ei”, você continua, e eu não me senti bem (PAR-
TIPANTE 01).

A participante 01 também se referiu aos sentimentos que são 
vivenciados durante o momento do assédio: “Eu senti medo no mo-
mento, não me senti bem [...], dos olhares, do que a pessoa falou deu 
a crer que foi sim um assédio” (PARTICIPANTE 01).
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Quando se questionou sobre quais fatores levaram essas mu-
lheres a acreditarem que as situações que vivenciaram se trataram de 
assédios sexuais, a participante 02 enfatizou que foi o fato de o assédio 
sexual ser considerado um ato que gera um constrangimento de ca-
ráter sexual, geralmente praticado por homens, sem o consentimento 
das vítimas, que são mulheres. Ela acrescenta: 

Era uma pessoa que, uma não, várias, que olha, olha sem limite, 
é um olhar malicioso, piadas também, e já teve situações de 
comentários em redes sociais, “directs”, em foto, tipo, se for 
uma foto de biquíni, principalmente, que dá a entender que é 
assédio, porque a partir do momento que eu não permito aquilo 
e a pessoa continua insistindo, eu acredito que seja assédio 
(PARTIPANTE 02).

Diante de uma situação de assédio sexual em espaços públi-
cos, várias sensações podem ser despertadas na vítima.  Segundo 
a participante 02, os sentimentos relacionados ao momento foram: 
“Muito nojo e raiva... Acho que é o mais presente” (PARTICIPANTE 02).

A participante 03 direcionou sua resposta para um fator relacio-
nado à desigualdade de gênero quando afirmou: “Eu não tenho a defi-
nição de por que aconteceu... A única coisa que poderia ser é porque 
eu sou mulher” (PARTICIPANTE 03). A participante 04 é direta ao falar 
da situação vivenciada por ela: “Às vezes quando eu tava caminhando, 
resolvendo as coisas no centro e tal, tipo, você passa... É até constran-
gedor passar em uma rodinha de homens e eles começam a assoviar 
e a soltar piadinhas” (PARTICIPANTE 04).

Dando continuidade à questão, a participante 05 descreveu a 
situação de assédio vivenciado e quais sensações foram despertadas 
ao ter sido vítima de assédio na rua: 

Perto da minha casa tem um lava-jato e um bar, sempre que eu 
passo em frente ao lava-jato e ao bar eles ficam com piadinhas, 
essas coisas, e eu sempre chamo palavrão com eles ou digo al-
guma coisa, eu nunca fico calada, mas isso acontece frequente-
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mente, até quando eu passo na moto eles soltam alguma coisa., 
eu sinto raiva e também sinto muito nojo, como se fosse tipo um 
repúdio, é tipo um nojo, não sei descrever certamente como é, 
mas é basicamente isso (PARTIPANTE 05).

 Segundo o que foi emitido no site do G1 (2018), no dia da 
mulher, a ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, ao falar no 
plenário da Casa, fez uma homenagem à data e propôs uma reflexão: 
“O que é ser mulher? O que cada um de nós já deixou de fazer ou fez 
com algum nível de dificuldade pela identidade de gênero pelo fato de 
ser mulher?” ‘A pergunta não é retórica, ela é objetiva, para refletirmos 
no dia a dia’. 

Logo, só as mulheres sabem o que é andar pelas ruas e sentir 
a necessidade de mudar a rota para evitar situações de assédio. Só 
as mulheres sabem do medo que sentem ao encontrarem com um ho-
mem em uma rua esquisita. Só as mulheres conhecem o preconceito 
por ter sido mãe cedo ou a condenação que parte da sociedade pela 
decisão de não engravidar. Só as mulheres entendem como é vivenciar 
tudo isso e observar que aos homens é dada a possibilidade de não 
praticarem a paternidade mesmo após terem gerado filhos. Nota-se, 
então, que a desigualdade de gênero é vista quando aos homens são 
dadas liberdades que para mulheres podem ser tabus. Sem falar do 
que as antecessoras passaram para conquistar direitos.

Então, foi justamente motivado pela desigualdade de gênero 
e pela busca de melhorias, que surgiu o feminismo, assim como a 
recusa à naturalização do assédio. Portanto, para Hooks (2020), o fe-
minismo é um movimento que se atenta para questões de gênero, 
classe e raça, buscando questionar as “verdades” do patriarcalismo 
e libertando as mulheres das amarras impostas ao seu gênero. Este 
movimento objetiva o rompimento do destino de violência e opressão 
que a história tem imposto para as mulheres, fazendo com que essas 
adquiram consciência sobre suas realidades e passem a lutar contra 
o sistema patriarcal.
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Em corroboração, Solnit (2017) esclarece que o feminismo 
oportuniza a quebra do silêncio das mulheres, fazendo com que essas 
compartilhem suas histórias e percebam elementos comuns, como a 
cultura do estupro e do assédio que as cercam a todos os momentos 
e em todos os lugares, impedindo que se sintam plenamente seguras. 
Dessa forma, as discussões e trocas acontecem juntamente com uma 
articulação para a denúncia e o desmantelamento de tais condutas de 
forma que essas deixem de passar por despercebidas e sejam com-
preendidas como violência e ruptura de direitos básicos. 

Nesse sentido, Melo e Thomé (2018) destacam a importância 
do surgimento do movimento feminista para a problematização das 
injustiças enfrentas pelas mulheres e, consequentemente, a ocupação 
destas em alguns espaços nas esferas públicas. Para além disso, colo-
cam o movimento como chave principal na aquisição de direitos como: 
acesso à educação, poder votar e ser votada, participar do mundo do 
trabalho, construção de leis que visam proteger e assegurar a demo-
cracia e outros. Assim, o poder que as mulheres usufruem hoje, mes-
mo que esse ainda seja pequeno, é fruto de lutas árduas que só foram 
possíveis com a união das mulheres.

Portanto, percebe-se que o feminismo tem colaborado de forma 
significativa para a mudança da sociedade, de maneira que essa se 
torne mais justa e igualitária para todos que a compõe. No entanto, 
ainda há muito o que ser discutido e transformado.
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ASSÉDIO SEXUAL – COMO AGIR?

Tabela 03: análise de conteúdo no tocante a reação frente ao assédio sexual

TEMA CATEGORIA

Como deveriam agir em situações de assédio sexual Retrucar
Rebater
Responder

Como agem em situações de assédio sexual Fugir
Se distanciar
Ficar em silêncio
Negligenciar

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Quando questionadas sobre como agir diante de um assédio, 
foi possível observar que as entrevistadas relataram conhecer formas 
assertivas para lidar com essa situação, porém, nenhuma dessas che-
garam a se posicionar quando vivenciaram tal violência. Elas contam 
que não reagiram aos assédios nas ruas, o que denota que há um re-
ceio da reação masculina, o que expressa a supremacia dos homens. 

No entanto, em decorrência da forma que o padrão de domina-
ção masculina foi construído, ele está tão internalizado e naturalizado 
que, corriqueiramente, não se vê. E isso dificulta a desvinculação de 
suas teias, visto que essa supremacia está ligada de forma direta com 
estruturas objetivas que constituem e reforçam a hierarquização. As-
sim, de forma camuflada e quase imperceptível, se produzem premis-
sas dominantes, as quais se inscrevem em importantes instituições, 
como na família, no trabalho e até nas ruas (LIMA, 2017).

Como forma de assegurar o direito das mulheres, as denúncias 
são vistas como uma atitude contra a prática de assédio, conforme 
afirma a participante 01: “[...] se você não se sente bem com uma 
situação... Se de algum modo lhe constrangeu, você pode denunciar”. 
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PARTICIPANTE 01). Ela ainda declara que, no seu caso, sua reação foi 
fugir, mas o correto a se fazer é denunciar ou buscar ajuda:

No meu caso eu fugi, assim, tentar se distanciar, mas claro, eu 
vi como uma defesa minha, mas que poderia ter sido de outra 
forma, tipo, retrucar, porque você não deve ficar calado diante 
daquelas situações, se lhe constrangeu de alguma forma, se foi 
um assédio realmente, você tem um asseguramento da justiça 
(...), você procurar pessoas próximas pra lhe defender também, 
porque muitas vezes só você não dá de conta daquela situação 
(PARTICIPANTE 01).

Seguindo a mesma linha de pensamento, a participante 02 prio-
riza em seu discurso a atitude de reagir em uma situação de assédio 
sexual, alegando ser esse o seu desejo: 

Já pensei em reagir, em rebater aquilo, mas nunca tive coragem. 
Eu queria ter coragem de reagir, de voltar e dizer: “o que é? o 
que é que você tá dizendo? vamos, diga aí”, mas nunca tive 
coragem de reagir, eu acho que a mulher deveria reagir, porque 
a partir do momento que a gente reage a pessoa não vai fazer 
mais, ela vai ficar com vergonha daquilo ali que ela tá dizendo, 
porque, por exemplo, quando a pessoa passa que solta uma 
piada e a mulher não reage é como se ele dissesse assim “ah, 
eu tô intimidando ela”, então talvez eles pensem até que a gente 
goste daquilo ali, mas eu acho que deveria sim reagir, deve-
ria responder, não de forma agressiva, mas de uma forma que 
deixasse aquela pessoa envergonhada e que ela não repetisse 
mais isso (PARTICIPANTE 02).

No momento em que foi feita a pergunta sobre como uma pes-
soa, vítima de assédio sexual deve agir, a participante 04 foi objetiva 
na sua resposta:

Isso é muito individual, mas tendo em vista muito o âmbito que 
eu vivo de construções feministas e de amizades, que a gente 
debate sobre isso, eu acho que a gente devia caminhar pra, 
tipo: “olha, eu não gostei”, rebater mesmo, porque se a gente 
deixar passar de forma passiva, como às vezes eu faço e as 
vezes eu me culpo por isso, negligenciar, fingir que não existe, 
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isso vai continuar se repetindo, vai continuar te incomodando 
[...] a gente toma uma atitude passiva, ou melhor, se a gente 
não toma uma atitude, isso só tende a se repetir como se fosse 
de forma natural, o que não é (PARTICIPANTE 4).

No entanto, a participante 05 enfatizou em sua fala um caráter 
defensivo frente ao assédio em espaços públicos, o que é observado 
com frequência nas atitudes de mulheres na situação de vítima: “[...] 
se tiver pessoas por perto, ela deve pedir socorro... Pedir que alguém 
ajude! Falar! Mas se não tiver ninguém... Se tiver como ela fugir da 
situação, ela deve fugir. Mas se caso eles estiverem em grande quan-
tidade, infelizmente ela deve ficar calada pra não acontecer algo pior 
com ela” (PARTICIPANTE 05). 

Sofrer um assédio sexual, seja ele de que tipificação for, gera 
repercussão emocional na vítima. A mulher assediada pode, conforme 
foi relatado pelas entrevistadas, experimentar sentimentos negativos 
como medo, nojo e raiva, além do comportamento de evitação de cer-
tas situações com o objetivo de não vivenciarem o assédio novamente. 

De acordo com uma pesquisa realizada por Pagel (2020), a qual 
teve a participação de 93 mulheres brasileiras, conclui-se que as víti-
mas de assédio podem desencadear transtornos como ansiedade e 
depressão em decorrência do medo intenso, assim como passarem 
a enfrentar dificuldades em seus relacionamentos. Também se notou 
que sintomas físicos, como dor de cabeça, tornam-se frequente nos 
relatos dessas mulheres vitimadas. Para além disso, constatou-se que, 
nem sempre as vitimas conseguem associar os problemas de saúde 
com as situações de assédio, o que dificulta o rompimento do ciclo, 
tendendo a piorar os impactos do mesmo.

 Para Benedicto (2017), os assédios direcionados para as mu-
lheres se tratam de uma tentativa de exclusão das mesmas dos espa-
ços públicos, visto que essa questão sempre foi problemática para a 
sociedade que determinou papéis e espaços para os gêneros binários. 
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Também é evidente a letargia do sistema jurídico, que não oferece fer-
ramentas para a denúncia dos assédios em espaços públicos. E isso 
auxilia na tentativa da naturalização, pois se argumenta que tais atos 
devem ser tidos como brincadeiras ou “flertes” comuns.

Contudo, existe uma diferença notória entre assédio e uma can-
tada. A cantada pode acontecer de forma consensual, quando ambos 
possuem o mesmo desejo, já no assédio não existe o consentimento 
da vítima. Outro aspecto que diferencia é a questão de o assédio, nor-
malmente, partir de uma pessoa desconhecida, na cantada há uma 
ligação entre as partes.

 POR QUE OS HOMENS COMETEM ASSÉDIO?

Tabela 04: análise de conteúdo frente ao questionamento: 
por que os homens cometem assédio?

TEMA CATEGORIA

Motivo para a prática de assédio sexual Machismo
Desigualdade de gênero
Cultura
Reforçar a masculinidade

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

O motivo pelo qual homens cometem assédio foi destacado 
pelas participantes como um reflexo de questões como machismo, o 
homem se achar superior e as influências culturais. A participante 02 
ressaltou o machismo e a cultura: “Eu acho que o machismo é um pon-
to muito forte, de que eles acham que ‘a gente pode fazer o que quiser 
com elas que elas não vão revidar’, a cultura de que isso é normal... 
Acho que só... A cultura e o machismo” (PARTICIPANTE 02). 

As participantes 01 e 03 também enfatizaram o machismo, des-
tacando a superioridade que o homem quer ter sobre a mulher: “Eu 



344S UMÁR I O

acho que eles se sentem superiores... Que eles podem tudo... Que as 
mulheres tem que escutar o que bem quer... Uma questão de superio-
ridade, deles poderem falar o que eles bem pensam, bem acham... E 
não é assim” (PARTICIPANTE 01). Então a participante 03 afirma: 

Por acreditar que a mulher é um ser menor que eles, eles têm 
essa questão de superioridade e de poder fazer o que quiser 
que não vai ter uma responsabilidade., então eu acredito que é 
isso, essa questão de superioridade e com isso acharem que 
podem agir de qualquer forma, tá no direito dele (PARTICIPAN-
TE 03).

A participante 04 ainda afirma que o assédio é algo mais fre-
quente por parte dos homens e que esse ato se origina de uma cobran-
ça de identidade e masculinidade. Ela ainda ressalta outros aspectos 
que, segundo a sua percepção, expliquem tais fatos: “Muito da ques-
tão cultural, a questão do machismo, a questão do homem ser criado 
como aquela coisa superior”. Complementa:

[...] uma coisa que é cultural, uma coisa que é social e é históri-
ca, ela acaba influenciando a pessoa que você é, porque você 
tá submetido a aquilo e você não consegue refletir, eu acredito 
que às vezes os homens só reproduzem e só se adéquam àqui-
lo, porque é aquilo que esperam dele, não tem uma reflexão, 
até porque eu acho que se eles tivessem não fariam aquilo, se 
eles tivessem um mínimo de empatia, um mínimo de reflexão 
pra tentar entender como a outra pessoa se sente, eu acredito 
que você no mínimo minimizaria isso ao ponto de deixar de fazer 
(PARTICIPANTE 04).

É válido salientar que uma das participantes enfoca que as ves-
timentas não se conceituam motivo para assédio: “Não sei o que basi-
camente se passa na cabeça deles... O que levam eles a fazerem isso, 
porque eu acho que não tem condição deles verem desejo em uma 
pessoa que tá passando no meio da rua, sem estar com roupa curta, 
nada, porque isso não tem nada a ver” (PARTICIPANTE 05). 
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 Para Tilio et al. (2021), mesmo com todas as mudanças no ce-
nário social, onde se ampliou os espaços de ocupação das mulheres, 
a sociedade ainda reflete seu processo histórico de objetificação e do-
mesticação do gênero feminino, de forma que as violências acontecem 
na tentativa de que os privilégios masculinos sejam mantidos. Portan-
to, a violência de gênero só terá seu fim com a quebra da dominação 
masculina, de forma que as relações sejam estabelecidas com base 
na igualdade de direitos. E, para tanto, faz-se necessário que todas 
as pessoas que compõem o corpo social estejam comprometidas a 
intensificar as discussões acerca das problemáticas de gênero, e ela-
borando práticas de comportamentos saudáveis. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a pesquisa, afirma-se que uma situação cons-
trangedora, causada por assédio sexual na rua, traz consequências 
emocionais para mulheres, propiciando que evitem passar por deter-
minados lugares, temendo novos assédios e que até desenvolvam 
problemas psicológicos originados por tais episódios. A pesquisa 
também demonstra que o assédio sexual sofrido está relacionado ao 
machismo e à cultura. 

O assédio do homem contra a mulher está ligado a uma cons-
trução histórica e cultural que reforça a superioridade masculina, fator 
que se repercute na sociedade contemporânea. Apesar de já ter sido 
minimizado através das conquistas de movimentos feministas que bus-
cam a igualdade de gênero, alcançando direitos que antes não eram 
concedidos às mulheres, o assédio nas ruas ainda é uma realidade no 
cotidiano das mulheres. Esse assédio denuncia que o espaço público 
ainda é de domínio do homem e recusado às mulheres, e muitas que 
ousam “invadir” este lugar são punidas com violência.



346S UMÁR I O

Faz-se necessário ressaltar, ainda, que o fato de ser mulher, 
rotulada como o sexo frágil é o suficiente, haja vista que suas vesti-
mentas não se traduzem como convites para o assédio. Essa violên-
cia é tão naturalizada na sociedade que a maioria das mulheres não 
reage, muitas vezes por medo de julgamentos e da exposição diante 
da situação. 

Diante deste cenário, para que as leis funcionem e, de fato, as-
segurem a proteção aos direitos das mulheres, faz-se necessário que 
o Estado assuma seu papel para favorecer condições e subsídios mais 
rígidos e eficazes quanto à punição de quem comete assédio sexual. 
Vale ressaltar que as entrevistadas apresentaram uma certa clareza 
sobre a natureza do assédio e a compreensão de suas consequências. 
Estima-se que essa compreensão pode ser pelo fato de serem estu-
dantes de psicologia, que têm acesso às discussões dessa temática 
tanto em componentes curriculares, como em atividades extraclasse, 
portanto, essa inserção delas pode ter contribuído para isso. 

Registra-se o reconhecimento da limitação da pesquisa visto o 
número reduzido de participantes, o que aponta para a necessidade 
de novos estudos. Dessa forma, espera-se que este contribua para 
o debate acerca da igualdade de gênero e do papel da mulher na 
sociedade, proporcionando novas investigações com a finalidade de 
ampliar o conhecimento sobre o tema.
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INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher é um tema antigo, que perpassa pelo 
tempo, e é considerado um problema de escopo mundial, perpassan-
do por diversos âmbitos e tendo como vítimas mulheres de diferentes 
classes sociais, sexualidade, raça e grau de escolaridade (XAVIER; 
FERRANTE, 2019).

Dentro da estruturação da sociedade patriarcal, a violência con-
tra a mulher propõe uma relação de superioridade da figura masculina 
em detrimento da figura feminina, havendo uma relação de poder que 
perpassa por diversos âmbitos. De acordo com o modelo de socieda-
de instaurado desde a antiguidade, a mulher esteve inserida em um 
espaço de inferioridade e submissão em relação ao parceiro, quando 
situada dentro de uma relação amorosa. Tal conjuntura é uma realida-
de ainda presente, tendo como uma das principais influências históri-
cas, e bases para a construção de tais estruturas, os âmbitos religioso 
e cultural (XAVIER; FERRANTE, 2019).

Diante de tal realidade, a presente pesquisa objetiva com-
preender os motivos da permanência da mulher em determinados 
relacionamentos violentos e quais os sentimentos envolvidos, a partir 
do discurso das próprias vítimas. Para esse estudo, foram entrevista-
das seis mulheres do interior do Nordeste, no período compreendido 
entre os meses de junho e julho. Como estratégia de acesso a essas 
participantes, foi utilizada a técnica “snowball”, em que, primeiramen-
te, uma mulher indicada pela pesquisadora, que sofreu ou sofre al-
gum tipo de violência, foi entrevistada, e seguido de uma indicação 
da mesma, outra mulher foi entrevistada, prosseguindo até que aca-
baram as indicações. 

O feminismo é um movimento que busca a participação das 
mulheres na sociedade, e, para descrevê-lo historicamente, é comum 
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dividi-lo em ondas ou gerações. A primeira onda teve início no final do 
século XIX, e se refere a um período de impulso, quando as mulheres 
começaram a unir forças e se organizaram para exigir seus direitos, 
principalmente em relação ao voto, reivindicando a participação na 
política, tendo como ponto marcante o movimento sufragista que pro-
porcionou uma maior visibilidade das feministas (LEITE; LOPES, 2017).

As “sufragistas”, como ficaram conhecidas, fizeram protestos, 
greves de fome, foram presas, e em uma das suas manifestações, 
a feminista Emily Davison, em 1913, morre ao se jogar na frente de 
um cavalo em uma corrida, fato marcante para a época (FARIAS; 
GRUBBA, 2017).

A segunda onda segue na década de 1960, com o movimen-
to lutando pelos direitos das mulheres, contanto, a diferença é que, 
nesse momento, buscava-se, além dos direitos básicos, combater o 
patriarcado e colaborar para um fim na discriminação e a desigualdade 
entre homens e mulheres. Já a terceira onda seria uma continuação 
das lutas anteriores; surgiu nas décadas de 1980 e 1990, trazendo 
uma abordagem de micropolítica e enfatizando as diferenças entre as 
mulheres, fugindo do padrão da mulher branca e de classe favorecida 
no que diz respeito à classe social, a cor, orientação sexual e outras 
especificidades (LEITE; LOPES, 2017).

No Brasil, o movimento feminista teve início no século XIX com 
manifestações pelos direitos da mulher, pela igualdade, direito ao voto, 
aumento de salário, diminuição das horas de trabalho, entre outros. As 
primeiras manifestações coadunam com o período da ditadura militar, 
em meados da década de 1970, e, em 1980, há um maior destaque na 
luta pelos direitos das mulheres. Em 1983, foi criado o Conselho Esta-
dual da Condição Feminina, em São Paulo, e, em seguida, o Conselho 
Nacional de Direitos da Mulher (CNDM). Após esse período de ditadu-
ra, em 1985, o movimento feminista passa a ter uma maior atenção, 
e a mulher adquire mais espaço na sociedade. Outra conquista foi a 
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criação da campanha nacional para a inclusão dos direitos da mulher, 
assim como a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulhe-
res, substanciada na Carta Magna de 1988. Com isso, as mulheres 
passaram a ser reconhecidas como pessoas de direito, uma importan-
te conquista do feminismo brasileiro (FIGUEIREDO, 2016).

As manifestações e os questionamentos tornaram-se mais in-
tensos, à medida que a preocupação em comprovar que as diferen-
ças realmente existem ficou mais explícita. Dessa forma, o movimento 
passa a influenciar outras ideias de lutas por frentes próprias, como a 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros 
(LGBT), da mulher negra, e também o movimento pelo fim da violência 
contra a mulher (LEITE; LOPES, 2017).

Na década de 1990, o movimento se insere num processo de 
profissionalização através das Organizações Não Governamentais 
(ONGs), que buscavam medidas de proteção para a mulher vítima 
de violência, principalmente a violência doméstica. A criação das De-
legacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) foi outra 
conquista importante, contudo, a mais significativa foi a Lei 11.340/06, 
a Lei Maria da Penha, que serve para punir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, seja por sofrimento físico, psicológico, dano 
moral ou patrimonial (FARIAS; GRUBBA, 2017).

De acordo com Figueiredo (2016), após a Lei Maria da Penha 
entrar em vigência, começaram a ser criadas políticas públicas, obje-
tivando garantir o direito da mulher na relação familiar. Desse modo, 
as mulheres que se encontravam em situação de violência eram dire-
cionadas aos serviços de proteção e assistência. Assim, a partir da 
luta pelos direitos das mulheres, foi possível a articulação de políticas 
públicas para as mesmas no enfrentamento da violência no Brasil, que 
hoje é executado em todos os estados (FIGUEIREDO, 2016).
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A partir de um breve resgate histórico, é possível identificar que a 
luta pelos direitos das mulheres, e contra esse tipo de violência, vem de 
muitos anos, visto que a violência contra a mulher não é algo natural, 
mas que vem de um processo de socialização, no qual cada pessoa 
desenvolve sua função, e, através do patriarcado enraizado na socie-
dade, a violência é praticada quando a mulher não “exerce” seu papel 
como deveria (CAMPOS; BARRETO, 2017).

Dentre os tipos de violência contra a mulher, é possível citar 
a violência física, psicológica, sexual, moral, patrimonial, e o femini-
cídio, sendo este último classificado da seguinte forma: feminicídio 
íntimo, sexual corporativo, e infantil. O primeiro refere-se a casos em 
que a vítima possuía ou possui um relacionamento afetivo ou familiar 
com o agressor, enquanto que o segundo ocorre quando não existe 
ligação da vítima com o agressor, mas a sua morte se deu através de 
violência sexual de morte, o terceiro é aquele praticado por vingança, 
crime organizado, ou tráfico de seres humanos, e, por último, o femi-
nicídio infantil, que refere aos maus tratos com meninas, sejam elas 
crianças ou adolescentes, geralmente praticados pela família (SOU-
ZA; VIANA, 2016).

De acordo com os dados do estudo de Araújo et al. (2019), em 
relação à média de casos de violência contra a mulher, levando em 
consideração o Nordeste, no que diz respeito aos dados por esta-
dos, a média de casos foi de 20.197,45, sendo a maior incidência no 
estado de Pernambuco, com 35%, seguido por Bahia (25%), Alagoas 
(7%), Maranhão (7%), Paraíba (7%), Ceará (7%), Rio Grande do Norte 
(5%), Piauí (4%) e Sergipe (3%). Em relação aos tipos de violência e 
suas incidências, destaca-se a violência física como de maior preva-
lência, expressa pelo dado de 47%, seguida pela violência psicológi-
ca (22%), violência sexual (14%), estupro (10%), assédio sexual (5%) 
e tortura (2%).
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Embora tenham sido criadas diversas políticas e leis de assis-
tência à mulher em situação de violência, sabe-se que a violência ainda 
é um fenômeno presente no dia a dia de todos, que abrange tanto 
aspectos da sociedade, como da cultura, história, etnia, tendo sua es-
pecificidade de acordo com o meio no qual está inserida (SOUZA; VIA-
NA, 2016). Assim, a violência contra a mulher ainda hoje é considerada 
como um dos principais problemas de saúde pública, e que necessita 
de uma maior atenção por parte do Estado no que concerna à criação 
e efetivação de políticas preventivas e protetivas para as mulheres. 

METODOLOGIA

Para realização da pesquisa foi utilizada a abordagem qualita-
tiva, do tipo exploratória e de campo. Os dados para o estudo foram 
coletados através de entrevistas semiestruturadas, no período com-
preendido entre os meses de junho e julho de 2018, com seis mulhe-
res, maiores de dezoito anos de idade, que sofreram ou que ainda so-
frem violências praticadas pelos parceiros. Todas as entrevistas foram 
realizadas na residência das participantes, por opção das mesmas. 

Primeiramente, a pesquisadora convidou uma pessoa de seu 
conhecimento para participar da pesquisa, e após uma indicação 
da participante ocorreram as outras entrevistas, de forma sucessi-
va, constituindo-se na técnica do “snowball”. Todas as participantes 
leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), documento de aceitação para participação da pesquisa. As 
respostas das entrevistas foram gravadas com o consentimento das 
participantes, e, posteriormente, transcritas. O sigilo e a identidade 
das participantes foram mantidos, sendo utilizados no decorrer do 
estudo nomes fictícios. 
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Foi utilizada para análise dos dados, a Análise de Conteúdo de 
Bardin (2016), que diz respeito a um conjunto de instrumentos meto-
dológicos que analisa diversos conteúdos, como falas, documentos, 
transcrições, entrevistas, com seus significantes e significados, bus-
cando compreender e investigar o que aparece no contexto e entreli-
nhas das falas. 

ANÁLISE DE DADOS

O quadro a seguir descreve os dados sociodemográficos das 
participantes obtidos na entrevista, e, em seguida, estão algumas falas 
das mesmas relacionadas aos motivos da sua permanência na rela-
ção, os sentimentos envolvidos, bem como as possíveis consequên-
cias dessa permanência. 
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Quadro 1 - Identificação dos sujeitos participantes

Participantes Simone Frida Emily Emmeline Bertha Nísia

Idade 26 62 46 35 36 23

Cor Parda Negra Parda Branca Branca Branca

Religião Espírita Católica Católica Católica Católica Católica

Escolaridade Superior 
Incompleto

Funda-
mental 
Incompleto

Funda-
mental 
Incompleto

Funda-
mental 
Incompleto

Funda-
mental In-
completo

Superior 
Incom-
pleto

Filhos 1 3 2 2 2 2

Ocupação 
à época
da violência

Dona de 
casa

Faxineira Limpeza do 
cemitério

Faxineira Gari Estu-
dante

Tempo e con-
vivência com 
o agressor

8 anos 14 anos 30 anos 16 anos 4 anos 6 anos

Ainda vive 
com o 
agressor

Não Não Sim Sim Sim Não

Tipo de vio-
lência mais 
frequente 

Psico-
lógica, 
patrimonial

Psicoló-
gica,
física, 
sexual

Psicológica, 
física

Psicológi-
ca, física

Psicológi-
ca, física, 
sexual, 
moral, pa-
trimonial

Psico-
lógica, 
física, 
sexual, 
moral

Frequência Diaria-
mente

3 vezes por 
semana

1 vez por 
semana

1 vez por 
semana

 1 vez por 
semana

Diaria-
mente

FONTE: Yanne Lívia Xavier Diniz 

Compuseram a população da pesquisa seis mulheres que se 
encontram em uma faixa etária entre 23 e 62 anos. Em sua maioria, 
mulheres brancas, sendo a religião católica a mais predominante. Em 
relação ao nível de escolaridade, apenas duas participantes possuem 
o ensino superior em andamento, enquanto as demais não chegaram 
a completar 1º grau, fato que pode estar associado à situação de vio-
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lência, visto que alguns autores apontam a baixa escolaridade como 
um dos fatores que contribuem para a sujeição à violência, já que a 
maioria das mulheres com nível de escolaridade menor desconhece 
seus direitos. Embora isso não queira dizer que mulheres com um nível 
de escolaridade maior não sejam agredidas, mas tendem a passar 
por esse tipo de situação de forma diferente, já que podem dispor 
de diferentes tipos de suporte, seja psicológico, jurídico, de assistên-
cia médica, como também possuem uma menor tolerância à violência 
(VIANA et al., 2018).

Em relação à quantidade de filhos, a maioria possui até três fi-
lhos. No que se refere à ocupação na época da situação de violência, 
as respostas variam entre dona de casa, faxineira, limpeza do cemité-
rio, gari e estudante. Desse modo, ao desenvolver um trabalho com 
uma renda inferior, que pouco colabora com as despesas do lar, as 
mulheres acabam suportando a situação de violência, e não realizam 
denúncias por dependerem do companheiro, contribuindo, assim, 
para o não rompimento do casamento (XAVIER; FERRANTE, 2019).

Das seis mulheres, três ainda permanecem com o agressor, 
todas vivenciaram ou ainda vivenciam um tempo de convivência du-
radouro, variando entre 4 e 30 anos. O que, por vezes, acaba por au-
mentar a dificuldade da mulher em se separar, principalmente quando 
existem filhos pequenos na relação. Os tipos de violência citadas foram 
a violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial, com diferen-
tes combinações. Sendo a física e a psicológica as duas mais preva-
lentes, na maioria, praticadas diariamente ou pelo menos por uma vez 
na semana. O que se pode perceber aqui é que, na maioria das vezes, 
as situações de violência aconteceram com casais com uma união 
estável, dentro do ambiente familiar, pelo companheiro. 

As falas das participantes descrevem alguns dos motivos da 
permanência na relação, onde é possível observar que dentro das 
mesmas emergem categorias, como a dependência financeira, preo-
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cupação com os filhos, dependência emocional, e esperança de mu-
dança do parceiro. Através das falas também é possível observar as 
consequências do relacionamento tanto para a mulher quando para os 
filhos, ou pessoas envolvidas diretamente na relação. 

A jovem Simone alega se manter na relação com o seu ex-com-
panheiro por temer a educação e o futuro de sua filha, que, ao crescer 
sem a presença do pai, poderia ser afetada de algum modo. Além 
disso, destaca a dependência financeira, que, ao deixá-lo, ela julgava 
que não conseguiria proporcionar as mesmas condições materiais à 
sua filha, conforme se observa na sua fala:

Eu tinha muito medo da criação de minha filha sozinha, de como 
seria injusto com ela ser criada só por mim, sem um papel de 
pai... E a questão financeira me prendia muito, pois mesmo não 
sendo um bom marido para mim, para ela, ele dava tudo que 
podia, e isso me amedrontava de deixá-lo (SIMONE). 

Em consonância com o que fora expresso, através da pesquisa 
de Andrade (2018), foram encontradas evidências de que a mulher 
permanece na relação por fatores como a dependência financeira e 
emocional, pois existe a necessidade de ter uma referência masculina, 
o que está relacionada à preocupação com os filhos, acreditando que 
as crianças precisam crescer com a presença da figura do pai. 

Em relação aos sentimentos, Simone traz que: “hoje vejo quanto 
tempo da minha vida eu perdi, presa a essa relação que me deixou 
muito pra baixo, eu esqueci de mim para viver em função de tudo que 
eu mais valorizava que era minha família”, ela relata que a relação a 
deixava com uma autoestima muito baixa, já que, através da violência 
psicológica, o seu companheiro demonstrava, com as humilhações 
e xingamentos, que ela não possuía valor e era desprezível, afetando 
diretamente o seu bem-estar. 
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Nesse contexto, Andrade (2018) relata que as mulheres que so-
frem violência doméstica recorrem a mecanismos de defesa, que se 
caracterizam como estratégias de adaptação e sobrevivência. A mu-
lher, na sociedade patriarcal, é levada a acreditar que, para ter um 
casamento feliz e realizado, é preciso atender as vontades do com-
panheiro, cuidar da casa e dos filhos, enquanto suas vontades e ne-
cessidades ficam em segundo plano, pois se casar com alguém é tido 
como o momento mais importante na sua vida. 

Frida afirma que permaneceu com o marido pelo fato da resi-
dência em que moravam ser dele, e que a mesma não teria condições 
de pagar um aluguel para morar sozinha com os filhos. Ela sentia-se 
infeliz, não conseguindo se alimentar algumas vezes, pela preocupa-
ção que carregava quando fugia e ia dormir na casa das vizinhas. No 
seu relato, ela menciona que: “me sentia infeliz, muito mal. Passava 
fome, corria pras casas, passava necessidade, e ia dormir nas casas 
preocupada e não comia nada. Mas hoje eu vivo no céu, vivo bem, ele 
morreu” (FRIDA).  A falta de suporte financeiro, o fato de não possuir 
uma residência própria, e a dependência do marido foram fatores que 
fizeram Frida continuar casada com o seu companheiro. 

Emily também permaneceu na relação pela preocupação com 
as duas filhas, e por não ter mais apoio na casa dos pais, desse modo, 
ela não consegue enxergar outra escolha, a não ser continuar moran-
do com o seu marido. Ela descreve seus sentimentos, relatando que 
sentia tristeza e que chorava muito: “me sentia mal, muito triste, ficava 
em um canto de parede e chorava escondida, porque não queria que 
ninguém soubesse e fosse contar nem a mãe nem a pai” (EMILY). 

Talvez, se a família de Emily tivesse oferecido o suporte neces-
sário, ela teria rompido com o ciclo de violência e deixado o marido, 
mas quando a mulher passa a se ver sozinha com os filhos, e com a 
responsabilidade financeira e uma casa, sente medo de não conseguir 
dar conta de tudo. Dentre os muitos fatores da permanência da mulher 
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na relação, podem ser citados: dependência financeira, insegurança, 
não possuir autonomia, e a falta de apoio dos amigos e da família (WI-
LHELM; TONET, 2017). 

Emmeline relata que o companheiro mudou, e que por isso con-
tinuou na relação, mas antes, sentiu raiva, e que quando as situações 
de violência aconteciam a sua vontade era de ir embora, porque as 
agressões eram praticadas na frente das crianças, e que hoje ela per-
cebe o quanto isso os afetou, relatando que: “por que ele fazia tudo na 
frente dos meninos. Eles viam tudo. Até hoje o mais velho é nervoso, 
qualquer grito que ele escuta ele já chora” (EMMELINE). 

Isso remete novamente às consequências que as crianças so-
frem por presenciarem a prática da violência contra sua mãe, podendo 
gerar sequelas, caso a criança não seja acompanhada de forma ade-
quada por um psicólogo. 

Segundo a pesquisa de Andrade (2018), a violência doméstica, 
ao atingir os membros da família, mesmo que de forma indireta, pode 
ser perpassada de geração em geração, contribuindo com o desen-
volvimento de um sujeito frágil e propenso a viver um relacionamento 
violento com seu companheiro. 

Bertha, a quinta participante, relata não ter escolha e não vê 
possibilidade de sair da relação, visto que sofre com as ameaças do 
companheiro, e tem medo de deixá-lo. Seu discurso não é diferente 
das demais, em que a mesma relata ter chorado, ficado triste, mas traz 
o desejo que o parceiro morra, já que para ela essa seria a única saída. 

Me sinto mal, triste. Eu choro a noite quando estou deitada. Eu 
gosto dele, mas não dessa pessoa que ele é. Eu tenho alívio 
quando ele fica preso, porque assim eu fico em paz em uns 
dias. Eu só queria que Deus tirasse ele daqui, que ele morresse 
(BERTHA). 



361S UMÁR I O

Conforme Wilhelm e Tonet (2017), “ao realizar ameaças, os ma-
ridos fazem com que as mulheres sintam medo de tomar algumas de-
cisões, sendo que fazem com medo e insegurança”. Desse modo, são 
através dessas ameaças, que o parceiro de Bertha a mantém sob seu 
poder, visto que a mesma sente um medo constante que o mesmo 
faça algo contra ela ou contra sua mãe e seus dois filhos. Isso mostra o 
quanto é necessário um suporte externo, com o qual a mulher se sinta 
segura, acolhida, podendo enxergar que existe uma saída para acabar 
com esse ciclo de violência. 

Nísia, a última participante, permaneceu na relação movida pelo 
sentimento de dependência emocional do parceiro, e por medo do 
que as outras pessoas poderiam falar, caso descobrissem que o seu 
casamento não era aquilo que ela demonstrava. O seu ex-companhei-
ro rompe o casamento, e quando decide voltar ela engravida pela se-
gunda vez, na tentativa de “prender” o marido a si. Ela traz que se 
sentia mal, mas demonstra que, atualmente, sem a presença do com-
panheiro, ela se sente pior, pois deposita a responsabilidade pela sua 
qualidade de vida e sua felicidade no seu parceiro. “Eu me sentia muito 
mal com tudo ele fazia. Eu ficava triste mas depois passava e hoje eu 
estou muito triste. Me sinto sozinha. Sem ele é como se meu mundo 
tivesse acabado” (NÍSIA). Talvez uma forma de romper com essa situa-
ção seria trabalhar com essa culpa e a dependência emocional que as 
mulheres carregam consigo.

Segundo o estudo de Farias e Grubba (2017), a mulher vítima da 
violência pode desenvolver uma forte dependência emocional, e não 
compreende que o comportamento do companheiro é violento, enxer-
gando como natural e fazendo com que a mulher aceite ser submissa. 

 Algumas mulheres acreditam que o marido pode mudar, e por 
isso permanecem na relação, mas essa submissão feminina ajuda a 
manter a autoridade do homem, e, consequentemente, o fortalece. 
Muitas vezes, mulheres que se encontram nessas condições, também 
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sustentam o casamento baseado em crenças antigas, de que nasce-
ram para cuidar dos filhos e do marido, e que devem ficar juntos, sendo 
assim incoerente uma possível separação (WILHELM; TONET, 2017). 

Além da crença de que podem mudar, a preocupação com os 
filhos e a dependência financeira são outros fatores que fazem com 
que a mulher permaneça com o parceiro. Na maioria dos casos, a 
mulher não trabalha fora, abandona os estudos para cuidar da casa e 
dos filhos, o que dificulta uma qualificação profissional e a procura por 
emprego. Por depender do marido, ela tem medo de não ter condição 
de sustentar e de não dar o suporte necessário aos filhos, assim como 
também sente medo que o marido faça questão da guarda judicial das 
crianças. Esse medo, muitas vezes, faz com que a mulher se preocu-
pe cada vez menos consigo mesma e mais com seus filhos. O medo 
paralisa, e traz uma sensação de impotência, por não conseguir fazer 
nada para mudar a sua realidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Através dos resultados estudados, foi possível perceber que 
a sociedade ainda prega a ideia de um casamento ideal, no qual a 
mulher deve ser submissa ao seu parceiro, fazendo-lhe todas as suas 
vontades, o que pode levar a mulher vir a suportar uma relação abu-
siva por idealizar uma família perfeita. Foi possível compreender que 
não existe um único motivo para justificar a permanência da mulher na 
relação marcada pela violência, visto que na fala das participantes são 
citados vários fatores. 

A dependência financeira mostrou-se ser um dos fatores mais 
significativos, seguido da preocupação com os filhos, visto que as mu-
lheres acreditam na importância da presença do pai para a educação 
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dos filhos. A dependência emocional mostra outro olhar da mulher em 
relação ao seu parceiro, de modo que a mesma busca negar aquela 
realidade em que vive, a fim de manter o relacionamento a todo cus-
to, além de tentar preservar uma imagem da família e do casamento, 
para que ninguém saiba o que realmente acontece. A esperança de 
uma mudança do parceiro se dá pelo fato das mulheres atribuírem as 
causas da violência a fatores externos e que, portanto, o companheiro 
pode mudar. 

Outros fatores como medo, insegurança, falta de suporte fami-
liar também influenciam na permanência da mulher no relacionamento, 
de modo que as possíveis consequências dessa permanência na re-
lação abusiva envolvem a mulher e as pessoas mais próximas, como 
os filhos, podendo resultar em ansiedade, agressividade, distúrbios 
emocionais, além da baixa autoestima. 

A psicologia tem realizado um intenso trabalho junto às políticas 
públicas destinadas às mulheres, integrando a rede de apoio às víti-
mas da violência doméstica, na tentativa de minimizar o sofrimento, e 
ajudá-las a superar as sequelas deixadas pelo relacionamento e pela 
violência em questão. A(O) psicóloga(o) tem o papel de acolher, ajudar 
a recuperar a sua identidade, a sua autoestima e mostrar à mulher a 
sua condição de resiliência e não de vítima, através dos serviços do 
Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM), Centro de Re-
ferência e Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especiali-
zado de Assistência Social (CREAS), entre outros que a rede oferece. 

É fundamental e necessário que outros estudos sejam realiza-
dos na abordagem da temática em questão, na tentativa de compreen-
der melhor e de conscientizar a população sobre o assunto, princi-
palmente os profissionais que atendem a casos de violência contra a 
mulher, para uma melhor orientação dos mesmos. 



364S UMÁR I O

Para tentar diminuir os casos de violência contra a mulher, é ne-
cessário, primeiramente, acabar com a desigualdade de gênero, como 
também incentivar a criação de políticas públicas de atendimento à 
mulher mais efetivas, bem como programas de intervenção com o par-
ceiro e de apoio às vítimas. Também é necessário mostrar às mulhe-
res que elas possuem controle da sua vida e, principalmente, do seu 
corpo, e que a violência não pode ser vista como algo natural, já que 
algumas mulheres nem percebem o que estão vivenciando.
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INTRODUÇÃO

Para falar sobre a mulher, em qualquer âmbito, é fundamental 
enfatizar e entender o processo histórico e a luta feminina na busca por 
garantia de direitos e participação efetiva na sociedade. Compreender 
esse processo histórico, marcado pelo preconceito, desigualdade e 
repressão, é extremamente importante, na tentativa de desconstruir os 
papéis assumidos por homens e mulheres, os quais, construídos e en-
gessados secularmente, vêm, atualmente, passando por rediscussões 
e redefinições no campo de várias ciências (PEREIRA, 2019).

 Ao longo dos anos tem crescido a participação das mulhe-
res em vários contextos e espaços, na busca de independência e de 
crescimento pessoal, tornando-se suas trajetórias similares às dos 
homens em termos de acesso à educação, profissão e direitos conju-
gais. Porém, esses direitos ainda não são totalmente igualitários, dado 
que, apesar dos avanços e conquistas, as mulheres ainda são alvo 
do preconceito e desigualdade de gênero em diversos espaços, no-
meadamente no mercado de trabalho, que, ao produzir suas próprias 
desigualdades, faz com que estas recebam salários quase sempre 
inferiores aos percebidos pelos homens, mesmo desempenhando ati-
vidades similares (PEREIRA, 2019).

No que se refere ao âmbito esportivo, de acordo com Novais et 
al. (2021), a equidade tem sido alcançada de forma gradativa. Partindo 
do ponto de vista histórico, o acesso ao ambiente esportivo por mu-
lheres fez-se de forma escassa, tendo a predominância da presença e 
poder masculino. No entanto, apesar de tais mudanças de conjuntura, 
ao direcionar o olhar para a ocupação feminina em cargos de lideran-
ça esportiva, os dados demonstram baixa representatividade. Diante 
disso, tais aspectos permitem o debate acerca das relações de poder 
estabelecidas social e culturalmente. 
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Desta forma, este trabalho justifica-se pela necessidade de 
se discutir o preconceito contra a mulher no âmbito esportivo, uma 
vez que a mesma tem aumentado consideravelmente, tornando-se, 
consequentemente, um grave problema social, onde é perceptível a 
necessidade e relevância de se analisar como as mulheres encaram 
as dificuldades cotidianas da prática esportiva, e como percebem a 
violência de gênero no esporte.

Contudo, o referente trabalho teve como objetivo verificar a per-
cepção de jogadoras de um time feminino de futsal da cidade Sousa-
-PB acerca do preconceito de gênero no âmbito esportivo, a partir das 
percepções e vivências das jogadoras de futsal feminino da cidade de 
Sousa-PB, levando em consideração a subjetividade do sujeito e a sua 
realidade social. Para isso, fez-se necessário proceder uma análise do 
processo de inserção, a permanência e a ampliação da participação 
das mulheres no campo esportivo ao longo dos anos e, sobretudo, de 
suas conquistas no esporte, principalmente na modalidade “Futsal”, 
que se tornou um dos esportes mais praticados no Brasil nos últimos 
anos, bem como enfatizar e discutir sobre a importância e o papel da 
Psicologia do Esporte frente a estas questões.

METODOLOGIA

O presente projeto tem como abordagem qualitativa que, de 
acordo com González (2020), este tipo de pesquisa propõe que um 
determinado fenômeno seja melhor compreendido no contexto em que 
ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva in-
tegrada. Para isto, faz-se necessário que o pesquisador entre em cam-
po na busca da identificação de aspectos e fatores relacionados ao 
fenômeno de estudo, a partir da perspectiva das pessoas envolvidas, 
devendo considerar todos os pontos de vistas e opiniões relevantes. 
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Vários tipos de informações e dados foram coletados e analisados, 
com a finalidade de compreender o fenômeno estudado.

A natureza do objeto se caracteriza por uma pesquisa que pos-
sui como objetivo contribuir e gerar conhecimentos novos para o avan-
ço da ciência, envolvendo verdades e interesses universais (CARDA-
NO, 2017).

Trata-se de uma pesquisa exploratória que, para Cardano 
(2017), proporciona uma maior familiaridade com o problema, de for-
ma a construir hipóteses. Pode ser composta através de levantamento 
bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práti-
cas com o problema pesquisado e por análises de exemplos que esti-
mulem a compreensão. Sendo assim, este estudo classifica-se como 
uma pesquisa de campo, caracterizada pelas investigações realizadas 
através de coleta de dados. Trata-se de uma abordagem qualitativa de 
caráter exploratório-descritivo, que possui como objetivos o aprofun-
damento da compreensão de um grupo social, além de proporcionar 
uma maior familiaridade com o problema e descrever os fatos e fenô-
menos de determinada realidade.

A pesquisa ocorreu em uma quadra de treino, localizada na Pra-
ça da Matriz, na cidade de Sousa-PB. A seleção das participantes se 
deu de forma aleatória, e foram entrevistadas as atletas que aceitaram 
participar da pesquisa. 

Sendo assim, as entrevistas foram realizadas em dois momentos. 
O primeiro ocorreu no dia 18/09/2018, e o segundo no dia 25/09/2018. 
No entanto, foi realizada uma visita no mês de agosto, no intuito de se 
ter um primeiro contato com as jogadoras antes de iniciar as entrevistas, 
com o propósito de apresentar os objetivos da pesquisa.  

 A pesquisa foi realizada com 15 jogadoras, com idade entre 
18 a 25 anos, do time de futsal feminino da cidade de Sousa-PB. O 
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time esportivo feminino “Lima’S Futsal Clube” foi criado no dia 26 de 
Julho de 2016, e ao todo, com comissão e jogadoras, é composto por 
30 integrantes. Surgiu através de uma discussão entre as jogadoras 
e o antigo treinador. Segundo as atletas, a relação entre ambos era 
bastante conflituosa e não havia respeito. Sendo assim, as jogado-
ras decidiram, então, fazer outro time, que hoje carrega o sobrenome 
das fundadoras, uma delas seria a treinadora do time atualmente. O 
time já participou de 20 torneios ao total em cidades circunvizinhas, 
localizadas no estado da Paraíba, como Cajazeiras, Patos, e outras no 
Rio Grande do Norte, como Pau dos Ferros, Alexandria, Major Sales, 
Paulista, entre outras.

O instrumento de coleta de dados utilizado foi uma entrevista 
semiestruturada com cinco perguntas, que consistiu em verificar a 
percepção de jogadoras do time feminino de futsal da cidade Sou-
sa-PB acerca do preconceito de gênero no âmbito esportivo. Com o 
consentimento das atletas, pôde-se gravar as respostas, contribuin-
do na análise.

O sigilo e anonimato foram garantidos de modo a preservar a 
identidade das atletas, onde, durante a discussão, serão identificadas 
como “jogadora 1, 2, 3...”. É importante enfatizar que a pesquisa teve 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Maria, 
seguindo a Resolução 466/12. As entrevistas foram registradas com 
gravador digital e, após a transcrição das entrevistas, foi feito o levan-
tamento dos temas, e para cada um desses temas foram extraídas as 
falas correspondentes nos textos.

Em relação aos critérios de inclusão, participaram da pesquisa 
as jogadoras maiores de 18 anos e que concordaram em assinar o 
Termo de Compromisso Livre e Esclarecido – TCLE. Nos critérios de 
exclusão, não puderam participar as jogadoras que eram menores de 
18 anos e que não aceitarem assinar o Termo de Compromisso Livre 
e Esclarecido.
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ANÁLISE DE DADOS

 A análise de dados utilizada foi a análise de conteúdo de Bar-
din (2016), de abordagem qualitativa. Esta se deu através da trans-
crição do conteúdo proveniente do instrumento de pesquisa. Desta 
forma, após a coleta das entrevistas, as informações coletadas foram 
analisadas, interpretadas e discutidas. Para tanto, será organizado em 
categorias com o intuito de compreender, de forma mais aprofundada, 
os resultados obtidos com o apoio dos autores e de suas interpreta-
ções sobre o assunto abordado pela pesquisa.

Pereira et al. (2018) afirmam que esta técnica começa pela lei-
tura das falas, realizada por meio das transcrições de entrevistas, 
depoimentos e documentos. Geralmente, todos os procedimentos 
levam a relacionar estruturas semânticas (significantes) com estrutu-
ras sociológicas (significados) dos enunciados, e articular a superfí-
cie dos enunciados dos textos com os fatores que determinam suas 
características: variáveis psicossociais, contexto cultural e processos 
de produção de mensagem. Esse conjunto analítico visa a dar con-
sistência interna às operações.

Por se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos, a pesqui-
sa foi norteada a partir de normas e diretrizes que obedecem à Reso-
lução 466/12, publicado dia 13 de junho de 2013 na edição Nº 112 do 
Diário Oficial da União (DOU), a qual incorpora os referenciais básicos 
da bioética, bem como os princípios éticos da autonomia, não malefi-
cência, beneficência e justiça (SANTOS, 2018).

A responsabilidade do pesquisador na pesquisa participante é 
fundamental, tendo em vista que depende dele a prática e atualização 
de valores em sua relação com outros. Esses valores buscam elimi-
nar, diminuir ou controlar o risco permanente da violência que pode 
apresentar-se com os mais diferentes significados e sentidos nas mais 
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variadas culturas e períodos históricos. A ética na pesquisa pode ser 
entendida ou interpretada de modo exclusivamente regulador e nor-
malizador, pressupondo que o pesquisador deva seguir, devotamente, 
condutas estabelecidas” (SANTOS, 2018).

Portanto, foi garantido todo o esclarecimento necessário, bem 
como, absoluto sigilo das informações obtidas durante todas as eta-
pas. O responsável assinará o Termo de Consentimento Livre Esclare-
cido, constando as principais informações referentes à pesquisa. 

Como foi aplicada uma entrevista semiestruturada, a pesquisa 
poderá propiciar o risco de constrangimento das participantes de acor-
do com as perguntas que foram realizadas. Estas poderiam, se quises-
sem, recusar a participarem da pesquisa. No entanto, se necessário, 
a participante seria encaminhada para a Clínica Escola da Faculdade 
Santa Maria, ou para outro setor de saúde.

Este estudo tem como benefícios proporcionar reflexões acerca 
desse emergente problema social, no intuito de tentar descontruir ou 
minimizar o preconceito e os estereótipos voltados à mulher no espor-
te. Os resultados obtidos servirão para ampliar o conhecimento sobre 
essa temática ainda pouco explorada, contribuindo no desenvolvimen-
to de novos conhecimentos para a ciência e sociedade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Serão apresentados os resultados obtidos na coleta de dados 
acerca das percepções das jogadoras de futsal quanto ao preconceito 
contra a mulher no esporte. Estes resultados foram desenvolvidos atra-
vés da análise de conteúdo temática de Bardin (2016) e atendem aos 
objetivos específicos da pesquisa, que são: Compreender os aspectos 
psicossociais referentes à mulher no esporte; Identificar as principais 
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dificuldades enfrentadas pelas jogadoras de futsal; e Investigar o co-
nhecimento das atletas sobre o papel da Psicologia no Esporte.

Faz-se necessário apresentar as informações coletadas duran-
te as entrevistas realizadas com as jogadoras de futsal, e algumas 
características do time. Durante a discussão, as participantes serão 
identificadas como “jogadora 1, 2, 3...”. Vale ainda destacar que, na 
entrevista, foram abordadas características importantes das esportis-
tas, como a idade, cor e religião. Estes aspectos serão descritos na 
tabela a seguir:

Tabela 1: Caracterização das jogadoras de Futsal de Sousa-PB

      JOGADORAS IDADE COR RELIGÂO

Jogadora 1 18 Branca Católica

Jogadora 2 20 Parda Não soube dizer

Jogadora 3 18 Negra Católica

Jogadora 4 24 Branca Católica

Jogadora 5 18 Parda Nenhuma

Jogadora 6 19 Parda Cristão

Jogadora 7 18 Parda Nenhuma

Jogadora 8 19 Negra Nenhuma

Jogadora 9 19 Branca Católica

Jogadora 10 19 Branca Católica

Jogadora 11 25 Negra Católica

Jogadora 12 21 Branca Católica

Jogadora 13 25 Negra Católica

Jogadora 14 21 Parda Agnóstica

Jogadora 15 20 Parda Católica

  Fonte: Dados coletados durante a entrevista com as atletas de Futsal

Como podemos observar, as entrevistas foram realizadas com 
atletas do sexo feminino, com idade entre 18 e 25 anos, como proposto 
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anteriormente. Vale ressaltar que, durante as entrevistas, além desses 
dados coletados descritos acima, pode-se colher outras informações, 
como o fato de algumas assumirem ocupações diferentes, como o de 
estudantes/universitárias, donas de casa e possuírem empregos fixos. 
Além disso, neste estudo, as jogadoras não são atletas profissionais, 
como a maioria dos outros estudos destaca. Como o time não tem pa-
trocinador, e não recebe apoio financeiro, os investimentos do time são 
por conta das atletas, inclusive para poderem participar dos eventos.

É perceptível as diversas barreiras enfrentadas pelas atletas 
para conquistarem seu espaço no âmbito esportivo, inclusive no fut-
sal, já que se trata de uma modalidade em que as praticantes são 
vistas de maneira diferente pela sociedade, uma vez que, ser quem 
você é se torna muitas vezes um problema. A falta de valorização e 
reconhecimento são fatores que dificultam a permanência destas no 
esporte, pois o preconceito muitas vezes se torna maior que o respeito 
(SOUZA et al., 2017).

Nesta perspectiva, a discussão e análise das informações ob-
tidas será dividida em três categorias, que são: O pior preconceito é 
aquele que vem da família; A mulher invisível: as maiores dificuldades 
encontradas pelas esportistas; e a falta de conhecimento acerca do 
psicólogo no âmbito esportivo. 

A primeira categoria surgiu ao fazermos os questionamentos 
“Você já sofreu algum tipo de preconceito por praticar esporte?” e “A 
sociedade tem contribuído para a construção do preconceito e discri-
minação da mulher no esporte?”, durante a realização das entrevistas. 
Todas as jogadoras responderam que sim, inclusive a maioria disse 
que sofria muito mais preconceito por parte da família do que da socie-
dade, como se pode identificar nas falas de algumas atletas: 

“Sim, diversas vezes. Tipo, até por membros familiares pelo fato 
de jogar bola, acham que é um esporte masculino e uma parte 
de minha família não aceita. Quase toda vez que eu venho para 
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o treino sofro preconceito em casa dizem é um esporte mas-
culino e as mulheres não deveriam praticar” (JOGADORA 03).

“Sim. A sociedade não aceita né? Porque no começo o jogo 
era mais para homem do que para mulher. Tipo assim, a mulher 
jogar futsal no dia de hoje, ainda é chamada de macho. A socie-
dade não aceita, mais o pior é a minha família, minha irmã, eles 
sempre tem preconceito” (JOGADORA 05).

A maioria das atletas destacou essa falta de compreensão e 
apoio dos seus familiares, sendo este um dos maiores problemas e 
dificuldades encontradas por elas. Neste sentido, Tamashiro e Galatti 
(2018) enfatizam que esse preconceito de gênero é complexo, e que, 
apesar dos avanços históricos, ainda existe uma opinião formada na 
sociedade em geral, e que é reforçado pelas próprias famílias, de que 
as mulheres que praticam futsal ou qualquer outro esporte são “ma-
chonas” e pouco “femininas”, claramente são estereotipadas e discri-
minadas. É ainda notável essa questão nos depoimentos abaixo:

“A sociedade diz que o esporte é masculino e a gente sofre 
preconceito por causa disso e vai construindo esse preconcei-
to, por exemplo, desde criança vai passando essa mentalidade 
e separando o que é pra homem e pra mulher e que é errado 
a mulher jogar futsal. Então assim, é partir desse pensamento 
que vai passando de geração em geração, construindo esse 
pensamento na sociedade” (JOGADORA 06).

“Sim. A sociedade critica muito a mulher e exige padrões as mu-
lheres tipo, mulher não deve jogar bola, isso é coisa de homem. 
Fica dizendo que somos “sapatona”, mas não tem nada a ver 
com sexualidade da pessoa. A mulher só serve para cuidar dos 
filhos, do marido e de casa” (JOGADORA 02).

Com isso, por muito tempo, as práticas esportivas femininas fo-
ram alvo de interdição, e, apesar das conquistas ao longo dos anos, 
sua consolidação continua sendo um desafio, e as discriminações e o 
preconceito ainda são predominantes nesse contexto. Consideravel-
mente, os 30 anos de proibição e de desqualificação das esportistas 
ajudaram a construir uma moral sexista enraizada no discurso de que 
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futebol não é coisa de mulher, bem como, no desenvolvimento de ca-
racterísticas como a erotização, espetacularização, o agenciamento da 
beleza feminina no esporte, e à crença de que a natureza feminina é 
inferior em relação à masculina (NOVAIS et al., 2021).

Essa padronização social e cultural idealizada no âmbito fami-
liar tem consequentemente contribuído para a exclusão feminina em 
diversos espaços, inclusive no esporte. Outro aspecto importante que 
se constatou através da pesquisa, durante a coleta de informações, diz 
respeito à presença marcante do machismo nos olhares e gestos da 
população, e até mesmo da família, pois as atletas chegaram a desta-
car que são alvos de estereótipos e discriminações diariamente, inclu-
sive quando estão treinando na quadra de esporte da praça da cidade. 

Um exemplo disso pôde ser constatado durante a realização das 
entrevistas com as atletas, em que um grupo de rapazes, ao passar 
próximo ao local e ver algumas jogadoras, parou por alguns minutos 
e começou a fazer comentários preconceituosos, como: “Olha aquela 
ali parece um macho com cabelo curto (Risos)”; “Não sabe nem pegar 
na bola (Risos)”; “Acho que são tudo sapatonas”. Como se pode ver, 
o preconceito e o machismo ainda são predominantes, e a visão de 
que homens e mulheres se diferem por meio de características com-
portamentais e corporais sustenta essas relações de desigualdade ou 
inferioridade. Diante disso, a jogadora 08 destaca bem essa questão 
quando diz:

“Eu acho que assim, o machismo começa desde pequena 
quando faz a diferenciação do que a mulher deve brincar e o 
que não deve, a mulher deve brincar de boneca e a bola fica 
para o homem. Então, no meu caso, quando eu era pequena 
eu gostava de brincar na rua e as outras meninas não brincava 
e eu era chamada de machinho pela própria família. Ficavam 
dizendo: (Entre para dentro, está parecendo um machinho rsrs-
rsrs)” (JOGADORA 08). 
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Como se pode observar, é perceptível o quanto a mulher ainda 
é alvo do preconceito e discriminação no âmbito esportivo. Durante as 
entrevistas, as atletas deram opiniões semelhantes acerca dos depoi-
mentos acima citados, deixando explícito e claro o quanto sofrem por 
serem “mulheres esportistas”. Apesar dos diversos obstáculos encon-
trados, elas afirmam que, “continuam lutando por igualdade, pois não 
se trata apenas de uma modalidade esportiva, mas sim de um sonho, 
de uma grande realização pessoal e profissional” (JOGADORA 12). 

Diante disso, existe uma grande dificuldade em encontrar os 
vestígios da primeira participação feminina no Brasil num jogo de fute-
bol. Existem evidências que tenha ocorrido, mais ou menos, em 1921. 
Uma das poucas referências encontradas é a obra “História do Futebol 
no Brasil”, do jornalista Thomaz Mazzoni, que relata uma partida de fu-
tebol em São Paulo, onde, pela primeira vez, as mulheres se encontram 
inseridas, pois, durante séculos, a mulher teve seu espaço restringido 
e marcado por muitos preconceitos e discriminações, onde seu lugar 
era exclusivamente e reservado ao cenário doméstico e, apesar dos 
avanços, tais situações ainda são bem visíveis na sociedade atual (RO-
QUE, 2020).

Souza et al. (2017) destacam que os motivos que levam algumas 
pessoas a praticarem esportes variam, tendo em vista a subjetividade 
dos sujeitos. A prática esportiva, para muitos, é a realização pessoal 
ou de um sonho, já para outros, diversão, a oportunidade de aprender 
novas habilidades, estar com os amigos etc. Portanto, o apoio familiar 
é muito importante para a continuidade e sucesso no esporte. Sendo 
assim, a prática do esporte deverá propor o bem-estar da pessoa e 
qualidade de vida, que envolve o bem espiritual, físico, mental, psico-
lógico, emocional e social.

Essa segunda categoria surgiu a partir das perguntas “Quais as 
maiores dificuldades encontradas pelas mulheres que praticam espor-
te?” e “Você acredita que a mulher tem o mesmo direito que o homem?”. 



378S UMÁR I O

Percebe-se que, além do preconceito, as falas mais predominantes 
foram em torno da “falta de valorização/apoio ao time e a respeito da 
desigualdade de gênero”. Tal concepção, pôde ser expressa a partir 
do depoimento das jogadoras 02 e 03 que afirmaram:

“Para mim é essa questão da valorização e ajuda que o time 
feminino não tem, ainda é muito predominante essa questão” 
(JOGADORA 02).

“Não tem valorização... aqui em nossa cidade tem três times 
femininos, mais ainda é uma surpresa para a maioria e quando 
ver jogando não dão a mínima por serem mulheres. Agora se 
fossem ao contrário o masculino, aqui estaria cheio de gente 
apoiando e tal, admirando porque são o sexo oposto da gente 
(JOGADORA 03).

Segundo as jogadoras, a falta de apoio financeiro pesa bastan-
te, e esse seria um dos motivos para o desânimo. Muitas vezes, algu-
mas atletas relataram que esse chega a ser também um dos motivos 
para a desistência do futsal. Ressaltaram que os times masculinos da 
cidade recebem apoio de vários órgãos, inclusive da prefeitura, e ainda 
tem mais visibilidade, enquanto que os times femininos não recebem 
apoio algum. Estão cansadas de sempre escutarem um “não” e que, 
diante disso, os gastos do time são geralmente financiados pelas pró-
prias atletas, principalmente para poderem participar dos torneios. As 
atletas destacam bem isso em seus depoimentos:

“A gente ver isso principalmente em questão de fins lucrativos 
né, porque diante de todo o esforço que a gente tem já que 
o time não recebe dinheiro para jogar bola, não tem apoio da 
prefeitura, do Estado, de nada. Tem muita dificuldade porque 
a gente as vezes quer comprar alguma coisa como bola e tal, 
e não tem dinheiro. Mais a gente ver que os times masculinos 
sempre tem ajuda e para nós nunca tem, é muito difícil” (JOGA-
DORA 04).

A rotulação dada às jogadoras prejudica e estimula mais pre-
conceitos e estereótipos, proporcionando a exclusão das mulheres 
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que praticam futebol e futsal. Existe ainda uma preocupação da socie-
dade em relação à mulher que pratica esporte, pois muitos acreditam 
que estas poderão perder a feminilidade e passarão a ter caracterís-
ticas masculinas. É justamente esse tipo de pensamento que acaba 
desvalorizando ainda mais a inserção dessas mulheres no esporte. 
Portanto, isso dificulta também a obtenção de patrocínios e apoio para 
as equipes femininas (ROQUE, 2020). Abaixo as jogadoras 13 e 06 
trazem essa questão como sendo a maior dificuldade:

“A maior dificuldade que encontramos é a falta de apoio das 
empresas e órgãos públicos e reconhecimento ao esporte fe-
minino, exemplo claro é o futebol. É uma prática esquecida” 
(JOGADORA 13).

“A maior dificuldade é a falta de oportunidade porque as mes-
mas oportunidades que dão aos homens deveria dar as mulhe-
res e a gente sofre carência nisso” (JOGADORA 06).

Novais et. al. (2021) afirmam que, mesmo com os avanços das 
mulheres ao longo dos anos, deve-se analisar as percepções e a rea-
lidade das atletas na vida esportiva no país, pois a situação atual das 
atletas nesta modalidade deve ser avaliada com cuidado. Apesar do 
número de mulheres praticantes de futebol em clubes, escolas e área 
de lazer ter aumentado, ainda é predominante a falta de valorização, 
inclusive por parte da mídia, que tem grande poder em dar visibilida-
de. As oportunidades são escassas, bem como os campeonatos, a 
falta de patrocínio e de políticas públicas voltadas ao incentivo das 
meninas e mulheres que desejam praticar o futsal ou qualquer outra 
modalidade. 

O site de notícias esportivas “Campo Grande News” publicou 
um artigo interessante da colunista Amanda Bogo, onde destaca que 
houve aumento da presença de mulheres no âmbito esportivo, mas o 
preconceito não diminuiu, pois não há visibilidade e credibilidade para 
atletas por serem mulheres. Diante disso, Amanda complementa seu 
depoimento trazendo o seguinte exemplo: 



380S UMÁR I O

“Em dezembro de 2015, Marta passou Pelé e se tornou a maior 
artilheira da Seleção Brasileira, com 98 gols. O rei possui 95 
gols em 114 jogos com a camisa amarela. Mesmo assim, não 
só a atacante como todas as meninas do futebol feminino so-
frem com a falta de, entre outros fatores, visibilidade, patrocínio, 
apoio e o preconceito. E dentro do futebol, esporte historica-
mente voltado aos homens, as mulheres que se aventuram em 
exercer alguma função enfrentam diversos desafios” (BOGO, 
2016).

Além disso, a colunista traz vários depoimentos de atletas pro-
fissionais de times femininos, enfatizando o preconceito existente na 
sociedade contra as mulheres que praticam esporte como o futsal, 
considerando-o parte de um longo processo histórico sociocultural.

Atualmente, o futsal feminino no Brasil ainda é pouco valorizado, 
pois são raras as divulgações e notícias relacionadas às práticas es-
portivas femininas, inclusive no decorrer dos Jogos Olímpicos e Cam-
peonato Mundial. O fato é que, para que haja uma maior expansão 
do futebol ou qualquer outra modalidade esportiva feminina, além da 
valorização e reconhecimento, é necessário mais interesse da mídia, 
investimentos financeiros e patrocínios. No entanto, observa-se que 
não há iniciativas por parte dos órgãos responsáveis, pois muitos times 
femininos não recebem condições que forneçam um bom desempe-
nho às atletas (SOUSA et al., 2017).

Ao se tratar do Futsal, enquanto uma modalidade esportiva, 
Santana (2008) destaca que esta surgiu por meio de adaptações nas 
regras do futebol de salão, na América do Sul, em 1930 e 1940, cons-
tituindo-se, inicialmente, como um espaço de reserva masculina, onde 
a participação feminina se encontrava ainda em processo de fortale-
cimento. Com isso, a inserção feminina no Futsal é recente, tendo em 
vista que essa prática esportiva só foi autorizada no ano de 1983, pela 
Federação Internacional de Futebol de Salão (FIFUSA). É evidente que 
até hoje as atletas ainda sofrem com essas barreiras socioculturais.
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Essa terceira e última categoria se deu a partir do questiona-
mento feito às atletas “Qual a importância do psicólogo (a) no âmbi-
to esportivo?”. Foi perceptível a falta de conhecimento das jogadoras 
acerca do profissional de Psicologia, inclusive no âmbito do esporte. A 
maioria respondeu que o psicólogo teria o papel de apoiar, conversar 
e aconselhar as atletas a não desistirem, ou seja, apesar de terem res-
pondido, as atletas não se aproximaram tanto do que seria realmente 
o papel do psicólogo esportivo. Outras disseram que não sabiam res-
ponder. Veja a seguir:

“Eu acho que o psicólogo ele tem mesmo uma grande impor-
tância para ajudar as jogadoras, por exemplo tem algumas 
meninas que eu acho que deixam o futebol de mão por achar 
realmente que é um esporte masculino. Então eu acho que uma 
conversa com o psicólogo vai ajudar muito na questão de orien-
tação mesmo” (JOGADORA 08).

“Acho que nas questões de conversa né. É sempre bom ter al-
guém para conversar essas questões. Uma pessoa que enten-
de essa área” (JOGADORA 02).

A Psicologia do Esporte vem, a cada dia, alcançando mais espa-
ço no campo esportivo, porém, apesar dos avanços, essa área, muitas 
vezes, é interpretada de forma errada. Por isso, a importância e neces-
sidade de se discutir mais acerca de seus aspectos e definições.  Esta 
pode ser definida como a ciência que trabalha aspectos emocionais 
que influenciam no desenvolvimento dos atletas, como stress, ansie-
dade, medo, nervosismo, entre outros. O psicólogo esportivo deverá 
proporcionar o bem-estar físico e psicológico dos atletas, contribuindo 
no rendimento e desenvolvimento individual e do grupo (TERTULIANO; 
MACHADO, 2019).

Desta forma, como se pode observar, as contribuições da Psi-
cologia do Esporte são amplas e importantes. Nesta perspectiva, fica 
claro que o trabalho do psicólogo no esporte não se trata apenas de 
uma conversa ou aconselhamento, como destacado pelas atletas:
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“Assim, na minha opinião alguns poderiam aconselhar pra as 
meninas continuarem no esporte porque desistem por conta do 
preconceito e do machismo. É muito difícil” (JOGADORA 09).

“Para que tenha mais diálogo, que sejamos mais seguras na 
prática do esporte” (JOGADORA 12).

Tertuliano e Machado (2019) destacam que é preocupante a fal-
ta de conhecimento de atletas acerca do profissional de psicologia no 
âmbito esportivo, poism apesar dos avanços enquanto ciência e pro-
fissão, a sociedade ainda tem uma concepção errônea a respeito do 
psicólogo, baseada, muitas vezes, no senso comum. A autora também 
faz ênfase às poucas contribuições literárias na área de Psicologia do 
Esporte, inclusive de pesquisadores voltados a esta área, destacando 
como um grande problema atualmente.

A Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG divulgou em 
seu site, no dia 12 de setembro de 2018, a pesquisa da autora Emmi 
Myotin, que objetivou o mapeamento de produção científica na área 
de Psicologia do Esporte em Minas Gerais, onde se identificou que 
95% dos trabalhos na área do esporte foram realizados no âmbito de 
programas de Educação Física nos últimos 30 anos, e que foram re-
gistrados apenas 5% dos estudos na área de Psicologia do Esporte. 
Destacando a pouca contribuição dos psicólogos e da psicologia no 
campo esportivo.

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) recentemente colocou 
em pauta a necessidade de atualizações das referências utilizadas no 
desenvolvimento das provas para a concessão de título de especialista 
em Psicologia do Esporte. Desta forma, o CFP destaca “a importância 
do apoio entre as instituições, organizações e associações interessa-
das, para que juntos, possam ampliar a visão das áreas de atuação do 
psicólogo do Esporte, considerando o avanço efetivo em áreas como: 
psicodiagnóstico esportivo; diferentes programas de intervenção jun-
to a atletas de qualquer modalidade esportiva, equipes esportivas e 
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comissões técnicas; acompanhamento de indivíduos e grupos que 
praticam atividade física; participação em projetos sociais que utilizam 
esporte e atividade física em suas intervenções” (CONSELHO FEDE-
RAL DE PSICOLOGIA, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O preconceito e discriminações enfrentados pelas mulheres faz 
parte de um contexto histórico secular, e somente nas últimas déca-
das, através da luta feminina por mais espaço nos diversos âmbitos 
da sociedade, é que se têm visto avanços e a minimização da visão 
estereotipada acerca do sexo feminino. 

No âmbito esportivo, é perceptível o quanto essas ações ainda 
são fortes e como têm atrapalhado a inserção ou continuidade das 
atletas no âmbito esportivo. Infelizmente, ser mulher, em uma socie-
dade predominantemente masculina, é, na maioria das vezes, um 
problema. Como vimos, historicamente, o envolvimento da mulher 
no esporte foi considerado impróprio, pois se acreditava que estas 
perderiam sua sensibilidade e feminilidade, além do possível risco 
atribuído à atividade esportiva, no comprometimento da capacidade 
reprodutiva das atletas. 

A mudança no pensamento acerca da fragilidade feminina e os 
estudos científicos relativos à sua capacidade biomotora, aliados à li-
bertação e gradativa participação das mulheres nas atividades espor-
tivas, vieram desmitificar vários estereótipos que as colocavam como 
inaptas ou inferiores, em comparação àquilo desempenhado pelos 
homens. A evolução de um pensamento sobre a “redenção feminina” 
serviu, sobretudo, para se repensar a engessada representação social 
dada à mulher: de mãe, esposa e dona de casa, inclusive ainda muito 
pregada/presente nos dias de hoje. 
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De acordo com os resultados obtidos nas entrevistas realiza-
das, percebe-se que as jogadoras possuem uma visão esperançosa 
frente à prática do futsal, pois, apesar dos obstáculos encontrados 
diariamente, as mesmas estão dispostas a seguir no esporte. Se tem 
algo em comum entre as atletas é o fato de que todas praticam o 
futsal com amor e dedicação, pois, para muitas delas, o futsal é um 
sonho possível e não apenas um lazer. Nesse sentido, a pesquisa 
de campo mostrou que a trajetória das jogadoras de futsal do time 
Lima’S é marcada por dificuldades relacionadas ao gênero, à sexua-
lidade e ao preconceito. 

Entre estas dificuldades relatadas pelas atletas, está a falta de 
apoio familiar, o que pode ser considerado um dos principais motivos 
para a desistência de algumas esportistas. Além disso, ainda têm de 
lidar com a falta de patrocínio e desvalorização por parte dos órgãos 
que regem a prática esportiva em suas diversas esferas. As jogadoras 
destacam esses obstáculos como grandes fatores desmotivadores. 
Outra questão identificada nas entrevistas, está relacionada à visão do 
público para com o esporte feminino, tendo em vista, a ocorrência diá-
ria de olhares e comentários preconceituosos e estereotipados sobre 
as atletas e a atividade que praticam. 

Desta forma, compreende-se que não basta apenas inseri-las no 
contexto esportivo, é preciso garantir/proporcionar maior visibilidade, 
apoio financeiro, apoio familiar e, principalmente, respeito, pois é preciso 
muita determinação e coragem para enfrentar uma realidade marcada 
por desigualdade, exclusão, preconceito e discriminações. Foi um desa-
fio analisar a percepção das jogadoras de futsal frente a esses fatores, 
tornando um processo de muita aprendizagem e reflexão. 

Outra questão identificada na coleta de informações é que a 
maioria desconhece o papel do psicólogo esportivo frente a essas 
questões. A psicologia do esporte, nesse contexto, é muito importante, 
pois poderá contribuir no rendimento e no desenvolvimento de estra-
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tégias e mecanismos para lidarem com estes fatores sociais, além de 
propor o bem-estar psicológico e físico das atletas. 

A decisão de analisar a questão de gênero no esporte, inclu-
sive na modalidade futsal, deve-se ao fato de compreender que há 
poucas referências literárias acerca deste assunto, sendo esta uma 
das limitações que se encontrou ao estudar esta temática, uma vez 
que é perceptível a pouca visibilidade dada, historicamente, à mulher 
no campo esportivo aqui no Brasil. Por isso, é importante a realização 
de mais pesquisas acerca dessa temática, inclusive sobre o papel da 
Psicologia do Esporte frente a essas questões sociais.
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa propõe uma análise acerca das representações 
sociais contidas nos discursos de estudantes do Ensino Médio em re-
lação ao profissional de Psicologia, utilizando-se da teoria das Repre-
sentações Sociais de Serge Moscovici, e da Teoria do Núcleo Central 
de Jean-Claud Abric. 

A partir dos estudos de Wilhelm Wundt (1832-1920) e William 
James (1842-1910), no final do século XIX, a Psicologia obteve o ca-
ráter de ciência (ABIB, 2009). Nessa perspectiva, a Psicologia é um 
conhecimento humano e científico que visa compreender os aspectos 
biopsicossociais que modelam e constroem o ser humano, além de 
entender que o meio em que esse sujeito está inserido estabelece total 
relação com a sua vivência (IOP; SILVA; SILVA, 2013).

Em 2012, a Psicologia no Brasil completou os exatos cinquenta 
anos de regulamentação da profissão, regulamentação essa que se 
deu através da lei federal nº 4.119, em 1962 (VIEIRA et al., 2012). Mas, 
antes disso, deve-se lembrar que as primeiras contribuições para o 
estudo e implantação da Psicologia no Brasil foram direcionadas por 
médicos, especificamente com os egressos da Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro e da Bahia (SOARES, 2010). Ou seja, uma Psicologia 
muito ligada ao tratar médico.

Na década de 70, foi um ano e tanto para a Psicologia no Brasil, 
onde diversos eventos marcaram a história dessa profissão. Foi nesse 
ano que aconteceu o primeiro encontro nacional, proposto pela Asso-
ciação Brasileira de Psicólogos, em São Paulo. A partir disso, veio o 
processo de regulamentação através da Lei nº 5.766 e, consequente-
mente, a constituição do Conselho Federal de Psicologia (CFP), com 
sede em Brasília, e seus respectivos diretórios regionais com sedes 
por todo o território brasileiro (SOARES, 2010).
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É notório que dentro da concepção científica existe uma cons-
tante dicotomia sobre até onde vai a influência do meio sobre o sujeito 
e até onde pode ir a influência deste no meio. Do mesmo modo, há 
debates sobre a oposição entre o individual e coletivo e suas influên-
cias na sociedade. Diante dessas questões, segundo Nóbrega (2003), 
essa dualidade teórica abriu espaço para Moscovici (2003) construir a 
teoria das representações sociais, retirando do terreno da sociologia e 
transferindo para a psicossociologia.

Então, o que seria a representação social? Segundo Doise 
(1986, p.81):

“A representação social é uma instância intermediária entre 
conceito e percepção: que ela se situa sobre as dimensões 
das atitudes, informações e de imagens; que ela contribui para 
a formação das condutas e a orientação das comunicações 
sociais; que ela conduz a processos de objetivação, de clas-
sificação de ancoragem; que ela se caracteriza por uma foca-
lização sobre uma relação social e uma pressão a inferências 
e, sobretudo, que ela se elabora nas diferentes modalidades 
de comunicação: a difusão, a propagação e a propaganda.” 
(DOISE, 1986, p. 81).

Mediante essas definições, pode-se dizer que as representa-
ções sociais possuem duas funções: contribuir para os processos de 
formação de condutas, e a de orientação das comunicações sociais 
(MOSCOVICI, 1961 apud NÓBREGA, 2003). É perceptível a relação 
que a teoria possui sobre a formação dos comportamentos sociais e, 
consequentemente, de uma influência sobre a interação verbal entre 
os sujeitos.

Para se compreender a elaboração e funcionamento de uma 
representação é preciso entender dois conceitos básicos da teoria tra-
zidos por Moscovici, são eles: objetivação e ancoragem. Para Jodelet 
(2001), a objetivação é um processo pelo qual o indivíduo reabsorve 
um excesso de significações, materializando-as em um processo de 
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construção formal de um conhecimento pelo indivíduo. Ou seja, a ob-
jetivação diz respeito à forma como se organizam os elementos que 
constituem uma representação social, e o percurso que tais elementos 
adquirem materialidade e se tornam as expressões de uma realidade 
pensada naturalmente. Nesse sentido, pode-se afirmar que a objetiva-
ção se caracteriza por um pensamento que se consolida em material.

Uma segunda via para a construção da Representação Social 
(RS) é a ancoragem, a qual Moscovici (2003) irá conceitualizá-la como 
um processo que transforma algo estranho e perturbador, que intriga, 
num sistema de convívio particular, e o compara com um paradigma 
de uma categoria que se pensa ser apropriada. Diante disso, ancorar 
é classificar e dar nome às coisas, coisas essas que, embora não exis-
tentes num campo físico, possuem um poder de amedrontar e amea-
çar por não se constituírem em nosso campo semântico.

A Teoria do Núcleo Central (TNC) foi desenvolvida por Jean 
Claude-Abric, no ano de 1976. Em que o autor sustenta a hipótese de 
que toda representação social está organizada em torno de um núcleo 
central e um sistema periférico (MACHADO; ANICETO, 2010). Ou seja, 
o núcleo central está relacionado à memória coletiva, dando significa-
do, consistência e permanência à representação, sendo assim, estável 
e resistente a mudanças. Com isso, é possível afirmar que toda repre-
sentação está organizada em torno de um núcleo central (SÁ, 1996).

Já o sistema periférico é o responsável pela atualização e con-
textualização da representação (MACHADO; ANICETO, 2010). O mes-
mo permite as integrações das experiências e histórias individuais, 
suporta a heterogeneidade do grupo e as contradições (SÁ, 1996). 
Sendo assim, acredita-se que esses dois subsistemas funcionam exa-
tamente como uma entidade, onde cada parte tem o seu próprio papel 
específico e complementar.
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Frente a isso, o referente trabalho abordará a Representação 
Social que estudantes do Ensino Médio de uma escola do interior da 
Paraíba possuem frente ao profissional de Psicologia. Com isso, acre-
dita-se que a referente pesquisa contribuirá tanto para o conhecimento 
por parte dos jovens, sobre a função do psicólogo, quanto para os 
profissionais que atuam na área.

METODOLOGIA 

No referente trabalho, foi utilizado o método quanti-qualitativo, 
no qual se fez necessário trabalhar com dados numéricos e descriti-
vos. O estudo foi realizado no Instituto Federal da Paraíba (IFPB), cam-
pus São Gonçalo, na cidade de Sousa-PB. Os participantes foram os 
alunos do terceiro ano do ensino médio. Foi utilizado como critério 
de inclusão: estudantes regularmente matriculados no terceiro ano do 
ensino médio do IFPB, campus São Gonçalo.  

Utilizou-se o instrumento Teste de Associação Livre de Palavras 
(TALP). Instrumento esse desenvolvido por Jung, na prática clínica, 
com o objetivo de realizar diagnóstico psicológico sobre a estrutura da 
personalidade do sujeito (COUTINHO; SARAIVA, 2011). Este sustenta 
a hipótese de que a estrutura psicológica da personalidade se torna 
consciente por meio de manifestações de condutas, reações, evoca-
ções, escolhas e criação (NÓBREGA; COUTINHO, 2008). 

Feita a apresentação do projeto aos alunos participantes, foi 
aplicado um questionário sociodemográfico com itens referentes à 
idade, sexo, raça e se já teve algum contato com o profissional de 
Psicologia em algum momento de sua vida. Partindo, posteriormente, 
para a aplicação dos estímulos indutores, que são: Psicologia e Profis-
sional de Psicologia. 
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A análise dos dados fundamentou-se na análise lexicográfica 
executada pelo software EVOC (Programmes Permettant I Analyse de 
Evocations), sendo esse a considerar os parâmetros de frequência e 
ordem de evocação, o que possibilitou verificar o núcleo central e o 
sistema periférico das RS do profissional de Psicologia, frente aos dis-
cursos dos estudantes.

Os dados coletados a partir da Técnica de Associação Livre de 
Palavras foram processados pelo software Evoc, elaborado por Pierre 
Verges, o qual realiza uma análise estrutural, permitindo visualizar as 
inferências e as interpretações do senso comum dos estudantes do 
terceiro ano do Ensino Médio do IFPB, campus São Gonçalo, acerca 
da representação do Psicólogo. 

Foi gerada uma imagem de quatro quadros para cada estímulo 
indutor, conforme os quadros representados nas respectivas figuras 
1 e 2. Com isso, será descrita, a seguir, a estrutura da representação 
social para cada estímulo indutor, seguindo-se a ordenação conforme 
foram apresentados aos participantes: “Psicologia” e “Psicólogo”. 

Os quadros 1 e 2 ilustram os quadrantes referentes ao núcleo 
central e ao sistema periférico das representações sociais, os quais fo-
ram constituídos a partir de uma frequência média, maior ou menor dos 
participantes numa primeira evocação, e, numa segunda evocação, 
menor ou igual a 2 de uma ordenação média de evocações (OME) ou 
rang médio de 2,00. A ordem média de evocações indica a prioridade 
dada pelos participantes a uma determinada palavra, ou seja, quanto 
menor a OME de uma evocação, maior será a significância dessa, uma 
vez que, ela fora mais prontamente evocada. 

Por se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos, o estudo 
foi norteado a partir de normas e diretrizes que obedecem a Resolução 
466/12.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O referente estudo caracterizou seus fundamentos nos modelos 
quantitativo e qualitativo de pesquisa, com a perspectiva de analisar e 
exaltar aspectos diferenciados do objeto de estudo. Utilizou-se o mé-
todo de Associação Livre de Palavras, que traz a hipótese de que a 
estrutura psicológica da personalidade do sujeito torna-se consciente 
por meio de manifestações de condutas, reações e evocações (NÓ-
BREGA; COUTINHO, 2003). 

Os dados sociodemográficos mostraram predominância do 
sexo feminino, com uma média em torno de 22 meninas. No quesi-
to religião, 67% se intitularam católicos, 20% evangélicos e os outros 
12,5% variaram entre ateu e agnóstico. A idade média dos alunos foi de 
17 anos (47%), apenas 10% tinham idade igual ou maior que 18 anos. 
Um outro fator coletado no questionário sociodemográfico foi a raça, 
com um alto índice de 57% se auto declarando pardo. Já na pergunta 
se teve ou não contato com a Psicologia, 77,5 % disse não ter tido até 
agora nenhum contato com o profissional de Psicologia. Apenas 22,5% 
disseram que tiveram, sendo que desses, 15% tiveram apenas contato 
com escuta, e 5% relativos à aprendizagem.  

Estrutura das Representações Sociais 
da evocação: Psicologia 

A análise das Representações Sociais do estímulo indutor “Psico-
logia” foi formada de 69 evocações, sendo destas 36 palavras diferen-
tes. No quadrante superior esquerdo (QSE), referente ao núcleo central 
das representações, observa-se a escolha por parte de 37 estudantes, 
ou seja, entre quase 40% dos alunos do terceiro ano do Ensino Médio a 
palavra “ajuda” veio em primeiro lugar, numa fila de 2 palavras evocadas. 
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Com isso, pode-se perceber, junto ao estudo de Nóbrega e An-
drade (2017), que a evocação ajuda e sua representatividade estive ali-
nhada à questão estereotipada vigente da Psicologia, na qual perpassa 
o assistencialismo (ASSIS; MATTHES, 2014). Ainda nesse quadrante, 
é possível visualizar outra palavra com características centrais, mente, 
tendo essa uma maior frequência no número de evocação, porém não 
advinda do verbo mentir, mas do dito popular que caracteriza o “pen-
samento” como “mente”. Partindo dos estudos de Descartes sobre o 
que seria a mente, fez-se, de início, a distinção entre o corpo físico e a 
mente, ligado a algo mais interno e invisível a olhos nu, diferentemente 
dos estudos de Espinosa, que afirmava que a mente é algo inseparável 
do corpo físico (CASTRO; ANDRADE; MULLER, 2006).

Priorizou-se acerca da palavra “mente”, pelo fato de ter tido 
a maior frequência entre as evocações dos participantes, sendo, de 
acordo com o número de jovens, evocada por 22,5% dos adolescen-
tes, no entanto, a mesma apresentou uma maior ordenação média de 
evocação, estando entre os primeiro e segundo lugares da figura 1.
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Figura 1 - Quadrante das evocações acerca do estímulo 
“Psicologia” elaboradas por estudantes do terceiro ano do 

Ensino Mdio do IFPB, campus São Gonçalo (N=47).

 Núcleo Central Sistema Periférico Próximo
F ≥ 5 OME < 2,0 F ≥ 5 OME ≥ 2,0
Evocações F OME Evocações F OME

Ajuda 5 1,200
Mente 9 1,333 Saúde 5 2,000

Sistema Periférico Próximo Sistema Periférico Distante
F < 5 OME < 2,0 F < 5 OME ≥ 2,0
Evocações F OME Evocações F OME
Conversar 4 1,750 Ajudar 4 2,750
Doido
Estudo
Faculdade 

3
4
3

1,333
1,000
1,667

Fonte: EVOC

Legenda: 

F= frequência

OME= ordem média das evocações 

No quadrante superior direito (QSD), onde se expressa o Siste-
ma Periférico Próximo, 5 estudantes evocaram a palavra Saúde, com 
preferência de até a ordem média de 2,000 lugares, expressando ainda 
uma visão hospitalar e clínica sobre o que é a Psicologia e qual o seu 
campo de atuação (NASCIMENTO; MOTOVANI; OLIVEIRA, 2018). 

Ainda quanto ao Sistema Periférico Próximo, no quadrante in-
ferior esquerdo (QIE), foram evocadas as palavras conversar, doido, 
estudo e faculdade, com ordem média de evocação de 2,00 lugares, 
ancorando-se nas representações daqueles jovens. E mesmo não ten-
do um número alto de frequência, o que podemos observar é que a 
Psicologia esteja bastante ligada, ainda, apenas a uma das suas fun-
ções, aqui colocada como conversar. 
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Já o estereótipo doido, está muito ligado ao termo antigo di-
recionado à pessoa com algum transtorno mental, visto também no 
estudo de Eufrazio, Gomes e Katsurayama (2014), onde encontrou 
35% de uma amostra com universitários de diversos cursos, os quais 
levantaram um insuficiente e desordenado conhecimento acerca da 
Psicologia, sempre fazendo menção à palavra doido. Por fim, pode-
-se afirmar que as duas últimas evocações estavam mais ligadas à 
questão de a Psicologia ser um campo de estudo futuro para aqueles 
jovens, quando esses evocaram as palavras faculdade e estudo. 

Em contraste ao Núcleo Central, apresenta-se o Sistema Perifé-
rico Distante no quadrante inferior direito (QID), onde se evidenciou a 
palavra ajudar, com número de 10% dos estudantes, numa ordem mé-
dia de 2,750. Mediante isso, pode-se afirmar que o elemento ajuda se 
refere às práticas sociais atribuídas ao psicólogo, consequentemente 
à Psicologia, e, naquele, sendo o profissional cuja especificidade do 
trabalho é ajudar as pessoas a enfrentar as dificuldades cotidianas do 
dia a dia (NÓBREGA; ANDRADE, 2017).

Estrutura das representações sociais 
da evocação: psicólogo

A análise das Representações Sociais do estímulo indutor “Psi-
cólogo” foi a segunda parte da pesquisa, formada por 44 evocações, 
sendo destas 60% palavras diferentes. 

No quadrante superior esquerdo, temos a repetição da palavra 
mente, com 4 das evocações no total, seguida da palavra com maior 
frequência tida como Profissional, com o total de 15% das repetições. 
Nesse quadrante central, atentou-se para o ponto de não se repetir 
mais nenhuma outra palavra, ou até mesmo não obtendo nenhuma res-
posta evocada por parte dos estudantes, levantando, assim, a possível 
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hipótese de que pouco ainda se sabe sobre a figura do profissional de 
Psicologia e sua real e significativa importância para a sociedade. 

Ainda no estudo de Eufrazio, Gomes e Katsurayama (2014), 20% 
da amostra dos estudantes também se caracterizaram como sendo 
aquele profissional que estuda e lê a mente das pessoas. Relaciona-
ram-se termos diversos e distantes da função do profissional psicó-
logo, mas com aquele teor comum do estudo, cuidador da mente. 
Porém, continuando o quadrante, o termo que se repetiu com maior 
número no núcleo central foi o Profissional, ou seja, muito ligado à 
profissão regularizada e regulamentada, sendo aquela que pode atuar 
em diversos campos da sociedade. 

Por outro lado, no quadrante superior esquerdo, não se obteve 
nenhuma outra resposta, pois muitos dos estudantes acabaram sem 
saber o que escrever nos demais momentos da pesquisa. Com isso, 
pode-se voltar ao fato da hipótese levantada, onde se percebe um 
desconhecimento da função do profissional de Psicologia. 

Por outro lado, no quadrante inferior esquerdo, sistema perifé-
rico próximo, obteve-se 17,5% das evocações diferentes, nas quais 
a sua somatória se deu por meio de 19 repetições, nas quais se teve 
as seguintes palavras: ajudante, ajudar, hospital, paciência, preciso, 
conversar, doido. 

Cada uma dessas palavras se apresentou enquanto uma repe-
tição da primeira evocação, fato bastante curioso para se pensar, às 
quais ajudante e ajudar se apresentam no mesmo campo semântico 
de sentido. No estudo de Guimarães et al. (2008), 49% dos seus en-
trevistados consideraram o Psicólogo como um Orientador, categoria 
que foi constituída a partir do uso reiterado de palavras como ajuda, 
conselheiro e desabafo, compactuando assim com o que fora apre-
sentado aqui. A palavra paciência também pode estar ligada nesse 
mesmo campo de representação. 
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Figura 2 - Quadrante das evocações acerca do estímulo 
“Psicólogo” elaboradas por estudantes do terceiro ano do 

Ensino Médio do IFPB, campus São Gonçalo (N=47).

 Núcleo Central Sistema Periférico Próximo
F ≥ 4 OME < 2,0 F ≥ OME ≥ 
Evocações F OME Evocações F OME
Mente 4 1,250
Profissional 6 1,333
Sistema Periférico Próximo Sistema Periférico Distante
F < 3 OME < 2,0 F < OME ≥ 
Evocações F OME Evocações F OME
Ajudante 
Ajudar 
Conversar 
Doido
Hospital 
Paciência 
Preciso 

3
3
2
2
3
3
3

1,000
1,333
1,000
1,000
1,000
1,000
1,333

      Fonte: EVOC

Mediante o que foi apresentado, o termo evocado “preciso” foi 
utilizado como uma gíria atual dos jovens, estando ligada ao verbo 
“precisar”, num sentido de urgência a quem profere essa palavra. 
Dessa forma, acredita-se que quando o adolescente expressou esse 
termo, o seu real sentido era de que realmente ele precisava de um 
profissional de Psicologia naquele determinado momento. 

Por fim, os termos que menos tiveram evocações foram “doido e 
conversar”. Trazendo de volta a reflexão do ainda estereotipado papel 
do Psicólogo na sociedade, muitas vezes ligado ao papel do “médico 
de doido” (SOUSA; MACIEL; MEDEIROS, 2018). 

Já no quadrante inferior direito, sistema periférico distante, em 
contraponto ao sistema núcleo central, não se obteve nenhuma evo-
cação. Fato curioso, pois com isso se percebe um desconhecimento 
da profissão, tendo em vista que 70% da amostra nunca teve nenhum 
contato com o profissional.  



399S UMÁR I O

CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo a apreensão das repre-
sentações sociais acerca da Psicologia e Psicólogo, assim como a 
análise das evocações obtidas e caracterização do público alvo. Para 
que a pesquisa ocorresse, a afirmação dos sujeitos frente aos estímu-
los dados se fez imprescindível, para que fosse possível compreender 
o que se entende no âmbito estudantil sobre Psicologia e Psicólogo. 
Um ponto importante que deve ser estimulado em futuras pesquisas, 
está por trás do motivo de números inferiores de trabalhos voltados 
para a área da representação social acerca da Psicologia, num contex-
to mais generalista por parte do objetivo da pesquisa. 

No que tange à Psicologia e figura do profissional Psicólogo, 
muito tem a ser discutido e, mais ainda, deve ser retirado dos muros 
das universidades e exposto à população. Acredita-se que a Psicolo-
gia tem a contribuir com a nossa atual sociedade, onde o preconcei-
to com os transtornos mentais, índices de suicídio e medicalização, 
contribuem para uma busca por ajuda cada vez mais intensa e, em 
diversos casos, sem muito conhecimento, o que pode ser observado 
nas evocações emitidas frente aos estímulos indutores desta pesquisa. 

No que se refere ao objeto de estudo, este pode vir a contribuir 
para o acervo acadêmico, científico e profissional da Psicologia, pois, 
como foi observado na literatura acerca da temática, a atribuição de 
algumas palavras como “doido” pode estar bastante ligada ao pre-
conceito ou a uma ideia errônea acerca do que venha a ser o papel do 
Psicólogo na sociedade. 

No decorrer da pesquisa, foi observado o quão ainda a Psi-
cologia, muitas vezes, se vê sendo ligada à simples palavra “ajuda”, 
gerando o desconhecimento da sociedade sobre o seu real significa-
do. Com isso, faz-se necessário, por parte da academia, debruçar-se 
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sobre esse tema e garantir futuras discussões acerca da Psicologia e 
qual o seu papel nas diversas áreas possíveis de atuação. 

Apesar do objetivo da pesquisa ter sido alcançado, acredita-
se que muito ainda se tem a trilhar no que se refere à Representação 
Social da Psicologia, tendo em vista o preconceito e as falsas ideias 
das possíveis funções que o profissional pode exercer. Portanto, a 
presente pesquisa possibilita o crescimento de estudos na área da 
Psicologia, visando contribuir para uma melhor inserção da Psicologia 
na sociedade. 
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INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher enquadra-se na violação dos direitos 
humanos, sendo ela doméstica, psicológica, física, moral, patrimonial, 
sexual, entre outras. Na teoria, é possível encontrar algumas definições 
de violência, dentre elas é possível destacar que a violência pode ser 
caracterizada pelo uso da força física, psicológica ou intelectual para 
obrigar uma pessoa a fazer algo contra a sua vontade ou, ainda, cau-
sar algum dano em nível psicológico, físico, sexual, moral ou patrimo-
nial (XAVIER; FERRANTE, 2019).

O objetivo desse estudo foi compreender a violência contra a 
mulher, praticada pelo parceiro, sob a perspectiva das próprias vítimas, 
assim como quais os tipos de violência mais frequentes e as formas de 
enfrentamento. Seis mulheres do interior do Nordeste foram entrevis-
tadas durante os meses de junho e julho, e suas falas carregadas de 
sentimentos e emoções que perpassam pela dor, lágrimas, opressão, 
medo, submissão, mas também de resistência, são discutidas nes-
se artigo.  Foi utilizada como estratégia de acesso às participantes a 
técnica “snowball” ou “bola de neve”, de modo que, inicialmente, uma 
mulher que sofreu ou sofre algum tipo de violência foi entrevistada, e, 
após a indicação da mesma, outra mulher foi entrevistada, prosseguin-
do, sucessivamente, até que as indicações foram concluídas.

Existem algumas definições para conceituar a violência contra 
a mulher, mas é possível compreendê-la a partir da definição apresen-
tada pela Convenção de Belém do Pará, adotada em 09 de junho de 
1994, pela qual se entende como violência contra a mulher qualquer 
tipo de ação, intensão, ou discriminação pelo motivo de ser mulher, 
que cause morte, ou sofrimento físico, sexual e psicológico, seja ele na 
esfera pública ou privada (COVENÇÃO INTERAMERICANA DE DIREI-
TOS HUMANOS, S/D).
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O conceito de violência contra a mulher é extenso e abrange 
diferentes tipos de fereza, dentre elas é possível citar a violência do-
méstica, que, segundo a Lei 11.340/06, é aquela que acontece dentro 
do ambiente doméstico, enquanto a violência familiar ocorre na família, 
na relação que agrega vínculo consanguíneo ou afetivo (XAVIER; FER-
RANTE, 2019).

Deste modo, a violência doméstica contra a mulher pode ser 
subdividida em: violência física, que pode ser entendida como qual-
quer ato ou conduta que cause dano à honra ou saúde da mulher; vio-
lência psicológica, como qualquer ação que cause prejuízo emocional 
à mulher, por meio de perseguição, ameaças, manipulação, humilha-
ção, insulto, chantagem, ou qualquer outro que promova dano à saúde 
psicológica e ao desenvolvimento pessoal da mesma; violência sexual, 
quando existe uma obrigação da mulher em manter relações sexuais 
contra a sua vontade, ou a participação em relações sexuais por meio 
do uso de força física, chantagem, manipulação, ou ameaças; a vio-
lência patrimonial, quando ocorrem atos que configurem a perda ou 
destruição de objetos de trabalho, itens pessoais, ou de valor; violên-
cia moral, quando existe qualquer conduta que cause difamação, in-
júria, ou à má reputação da mulher; ou ainda violência constitucional, 
quando é praticada em instituições de serviços público ou privado, 
um exemplo claro é a violência que as mulheres sofrem quando estão 
presas (ALVES et al., 2020).

Diante de todos os tipos de violência já citados, o feminicídio 
pode ser considerado a forma mais grave de violência contra a mu-
lher. O feminicídio constitui-se em qualquer conduta ou ação agressiva 
que resulte na morte da mulher pelo fato de ser mulher. É um crime 
de ódio, que não pretende prejudicar ou violentar somente o corpo, 
mas o gênero feminino, em uma última tentativa de controlar vida e 
morte da mulher.  Uma relação de poder do homem sobre a mulher 
que vem de uma cultura patriarcal enraizada, construída a partir da 
ideia de submissão da mulher e superioridade do homem nas reações 



405S UMÁR I O

de gênero, que contribui com a violência contra a mulher ao longo dos 
anos (SOUZA; VIANA, 2016).

No Brasil, o movimento feminista esteve à frente na união de 
forças para combater a violência contra a mulher, de modo que se 
constituiu como um movimento político, social e filosófico que luta 
pela igualdade de direitos entre homens e mulheres e pelo fim do pa-
triarcado. Surgiu na Europa no século XIX, como resposta à opressão 
e desvalorização sofrida pela mulher, ainda na Revolução Francesa 
enquanto se pregava “Igualdade, Liberdade e Fraternidade” (LEITE; 
LOPES, 2017).

De acordo com Leite e Lopes (2017), o movimento feminista 
objetivou a busca pela efetivação dos direitos das mulheres e, em par-
ceira com o Estado, proporcionou a implementação de políticas públi-
cas direcionadas a tal público, além de buscar denunciar a violência 
contra a mulher e lutar pelo seu direito ao voto e pela participação no 
mundo público, tendo em vista que, até então, a mulher era concebida 
apenas à esfera privada, ligada ao espaço doméstico. No Brasil, como 
resultado da luta feminista, em 1980, foram criadas políticas públicas 
para o enfrentamento à violência, voltada às mulheres. Inicialmente, foi 
criada a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), o Conselho Nacional 
de Direitos da Mulher (CNDM), e, posteriormente a Secretaria de Segu-
rança Pública de São Paulo e a primeira Casa Abrigo, que prestavam 
atendimento às mulheres que se encontravam em risco de morte.

Em 1985, no Brasil, mais precisamente em São Paulo, a primeira 
DDM teve seus trabalhos iniciados, atendendo a mulheres que foram 
vítimas de diferentes tipos de violência, como a física, moral e sexual. 
No mesmo ano, o CNDM também foi criado, na tentativa de excluir 
qualquer tipo de preconceito ou discriminação contra a mulher, bem 
como garantir que a mesma participasse da política, economia e cul-
tura do país (SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MU-
LHERES, 2018).
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As Casas Abrigo, por sua vez, foram fundadas no Brasil em 
1983, com o objetivo de acolher e proteger as mulheres e seus filhos 
que vivenciam situações de risco, promovendo um atendimento inter-
disciplinar, juntamente com a rede de serviços como saúde, creche, 
auxílio jurídico, entre outros (SANI; CORREIA, 2019).

Diante dessa atuação, foi possível a criação da Política Nacional 
de Combate à Violência contra a Mulher, em 2002, que, segundo Leite 
e Lopes (2017), sua principal forma de agir baseou-se no respeito à 
igualdade, cultural, racial, econômica, buscando, também, uma inclu-
são social na garantia da igualdade e autonomia da mulher.  

Em 2003, origina-se a Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres (SPM), com o objetivo de proporcionar políticas referentes à 
igualdade de gênero, sendo esta uma política para o fortalecimento e 
conscientização das mulheres em situação de violência (SANI; COR-
REIA, 2019).

Outra importante política criada foi a Rede de Atendimento às 
Mulheres em Situação de Violência, que conta com órgãos em diferen-
tes áreas, como na saúde, na segurança e na área jurídica (FIGUEI-
REDO, 2016).

De acordo com a Política Nacional de Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres (2011), essa rede é formada por diversos serviços, 
tais como: Centros de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), 
Núcleos de Atendimento à Mulher, Casas-Abrigo, Casas de Acolhimen-
to Provisório, DEAMs, Postos de Atendimento à Mulher nas Delegacias 
Comuns, Polícia Civil e Militar, Instituto Médico Legal, Defensorias da 
Mulher, Juizados de Violência Doméstica e Familiar, Central de Aten-
dimento à Mulher – Ligue 180, Ouvidoria da Mulher da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, Serviços de Saúde voltados para o atendi-
mento dos casos de violência sexual e doméstica, entre outros.



407S UMÁR I O

Muitas dessas políticas foram criadas a partir da aprovação da 
Lei 11.340/2006, que serviu como um auxílio para obrigar o Estado 
a criar políticas públicas para as mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar, que, a partir de então, passaram a ser direciona-
das a serviços de proteção. E, no tocante aos serviços de proteção, 
as medidas protetivas, que podem ser levadas em consideração de 
acordo com os fatos, além das outras postas na Lei 11.340/2006, são 
a garantia da integridade física e moral da mulher que foi ofendida 
(FIGUEIREDO, 2016).

Quanto a esse aspecto, sabe-se que as políticas públicas para 
as mulheres que consolidaram-se durante os últimos anos são mui-
tas, vai além do que foi citado, existem outras e cada uma com sua 
importância para uma futura sociedade igualitária e sem violência 
(BRASÃO, 2016).

METODOLOGIA

A coleta de dados ocorreu durante o mês de junho a julho de 
2018. Para este estudo foi utilizada a pesquisa exploratória, de campo 
e com abordagem de cunho qualitativo. Participaram do estudo seis 
mulheres, selecionadas através da estratégia de acesso “snowball”, 
todas maiores de dezoito anos, que sofreram violência pelo parceiro. 
Como estratégia de coleta de dados foram utilizadas entrevistas se-
miestruturadas, realizadas na residência das próprias entrevistadas, 
por predileção das participantes. 

A primeira mulher, uma pessoa do contato da pesquisadora, foi 
convidada a participar da pesquisa, que, em seguida, indicou outra 
mulher, e assim ocorreu sucessivamente. Primeiramente, foi entregue 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), lido e sanadas 
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as dúvidas. Após aceitar participar da pesquisa, cada mulher assinou 
o termo e recebeu uma cópia, respondeu a primeira parte sobre os 
dados sociodemográficos para caracterizar a amostra, e, em seguida, 
as questões abertas da entrevista semiestruturada. Todas as respos-
tas foram gravadas, posteriormente transcritas, e agrupadas por cate-
gorias, como tipo de relacionamento, agressões e enfrentamento. Os 
nomes das entrevistadas foram alterados por nomes fictícios, com a 
finalidade de preservar o sigilo e a identidade das mesmas. 

Para a análise dos dados foi utilizado o método de Análise de 
Conteúdo proposta por Bardin (2016), que trata de um conjunto de 
técnicas pelas quais é possível fazer uma leitura flutuante, trabalhar as 
falas e investigá-las. Através da leitura das entrevistas e documentos, 
busca-se inferir acerca do que está implícito nas falas, nas palavras, 
levando em conta as significações, a sua forma e o que é atribuído a 
essas formas e seus conteúdos.  

RESULTADOS

As mulheres entrevistadas são do interior do Nordeste, onde, 
culturalmente, o machismo impera, e está enraizado nas famílias, o 
que torna um possível fator que contribui na violência contra a mulher 
e na omissão de socorro e assistência à vítima. 

Tomando por base os dados subjetivos da pesquisa, tem-se, 
inicialmente, a história de Simone, que era uma adolescente quando 
começou a se relacionar com o seu ex-companheiro, que à época tinha 
36 anos. Logo engravida e, desde o início, sofreu violência psicológica, 
relatando que:

Ele sempre achou melhor que eu ficasse em casa, não me dan-
do espaço para querer trabalhar e estudar, já que ele me ga-
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rantia que me daria “tudo” e eu me dedicasse exclusivamente a 
nossa família, passava na minha cara que fazia muito por mim 
e nunca existiria outro alguém capaz de querer o que me tornei 
depois dele (SIMONE).

O relato de Simone mostra que a relação foi marcada por confli-
tos e proibições, pois seu ex-companheiro não aceitava que a mesma 
pudesse ter atividades fora, e deveria cuidar apenas da casa e da fi-
lha. Essa relação assemelha-se ao cárcere privado, sem cadeados ou 
grades, pois o que a manteve durante os oito anos configura-se como 
uma prisão psicológica. A justificativa do companheiro em deixá-la 
sempre em casa lhe trouxe certa culpa por ele lhe sustentar financei-
ramente, assim como desencadeou um medo de ser rejeitada, caso 
chegasse a deixá-lo já que, segundo ele, a jovem não seria capaz de 
atrair outra pessoa.  

Conforme Ferreira (2016), a violência psicológica sofrida não 
provoca dor física, mas causa culpa e medo, deixando sequelas para 
toda a vida. Em geral, as mulheres que são vítimas desse tipo de vio-
lência possuem baixa autoestima, o que diminui a possibilidade de 
romper com esse ciclo de violência e romper a convivência com o 
agressor. A baixa autoestima, certamente, é construída com a ajuda 
das recorrentes situações de humilhação, depreciação, xingamentos, 
entre outras coisas, praticadas pelo parceiro, o que pode causar a 
sensação de desvalorização por parte da mulher. 

Simone enfrentou as situações de violência no relacionamento 
sozinha, por medo de tudo ser pior sem o companheiro, visto que o 
mesmo a fez acreditar que não existia ninguém melhor para ela e a 
filha, por vergonha de contar à família a verdade sobre seu casamen-
to, com receio do julgamento. Carregou consigo durante muitos anos 
uma infelicidade, chegando, por vezes, a sentir-se culpada por tudo 
que lhe acontecia. 
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Hoje vejo quanto tempo eu perdi passando por tudo que passei 
com minha filha. Eu tinha vergonha de falar aos meus familiares 
como eu era tratada, pois eu sempre me sentia culpada por ele 
me tratar como me tratava, e fui levando, mesmo sabendo que 
eu não era feliz, que aquela relação não era saudável (SIMONE). 

Assim como ela, muitas mulheres que sofrem em um relaciona-
mento abusivo vivem uma extrema solidão, por acreditar que ninguém 
pode ajudá-las. 

Frida foi casada durante quatorze anos, sofreu em um relacio-
namento abusivo, enfrentou diferentes tipos de violência, entre elas a 
violência física, e justifica o consumo de bebida alcoólica por parte do 
marido, como o motivo das agressões. No seu relato, ela menciona 
que as agressões aconteciam sempre aos finais de semana, nos quais 
o marido saía para beber e gastava o dinheiro com outras mulheres, 
comprometendo, assim, a renda da família e as despesas com o lar. 
Mas, ao chegar em casa, ele queria que a esposa o servisse do melhor, 
mesmo não sendo possível, relatando que: “Ele batia por causa da 
cachaça, quando ele bebia, era todo final de semana ele me batia. Ele 
gastava todo o dinheiro dele com as raparigas, aí chegava em casa 
queria comer coisa boa e não tinha, aí me batia” (FRIDA). 

Pelos relatos, as atitudes do marido de Frida reproduzem o com-
portamento de extremo machismo que caracteriza boa parte da popu-
lação masculina, sendo o homem detentor do controle e poder sobre 
a mulher, tendo este o papel de servi-lo, seja como dona de casa, que 
cuida da família e dos filhos, ou como amante. Esta última servidão, a 
sexual, foi dita por Frida ao relatar que, algumas vezes, ele a obrigou a 
manter relações sexuais.

Frida conta que passou a fugir de casa por medo das agres-
sões, para não enfrentar o marido e para poupar os seus filhos das 
cenas de violência dentro do ambiente familiar. Diz ainda que nunca 
chegou a denunciá-lo, pois sentia medo.  Ela relata que: “comecei a 
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fugir de casa, quando eu via que ele ia beber eu fazia a janta e deixava 
lá, corria pra casa das vizinhas com os meninos” (FRIDA). O medo 
em questão pode estar associado ao perigo de ter que enfrentar o 
companheiro, fazendo ainda com que ela ficasse em silêncio, e sem 
reação, bem como as vizinhas, que, como testemunhas, também não 
se pronunciavam, com a ideia de que “em briga de marido e mulher 
não se mete a colher”. Mas, em contrapartida, as vizinhas de certa 
forma ajudavam Frida quando a acolhiam em casa, nas vezes em que 
a mesma fugiu. Mostrando que, embora, na maioria das vezes, vivem 
essa experiência na extrema solidão, às vezes elas encontram amparo, 
ainda que pontual. O seu sofrimento cessou apenas após a morte do 
marido, e que se hoje ele ainda estivesse vivo, ela possivelmente ainda 
estaria na mesma situação. 

Importante considerar que, ao se “meter” na vida de outra pes-
soa em situação de relacionamento abusivo, não é uma invasão da 
privacidade, mas uma tentativa de intervir pela segurança e bem-estar 
físico e emocional da mulher que está sendo agredida. É ser solidá-
ria/o com a outra que sofre, é se importar com a vida daquela mulher, 
independente de vínculos afetivos. A realidade mostra, entretanto, que 
a maior parte das pessoas parece fingir que não está vendo as situa-
ções de violência contra a mulher, seja na vizinhança, nas amizades 
ou família, resultando no fato de que o apoio às mulheres violentadas, 
muitas vezes, acaba exclusivamente aos grupos feministas.

Segundo os estudos de Dias, Santos, e Ramalho (2018), a mu-
lher ainda é vítima do patriarcado na sociedade, e mesmo que as pes-
soas tenham conhecimento das situações de violência, elas omitem, 
e, às vezes, fingem não saber, por não quererem envolvimento ou por 
acreditar que o acontecido é algo normal em um relacionamento, e que 
só diz respeito ao casal. 

Outra questão para a não realização de uma denúncia seria a 
consequência da mesma, que, no Brasil, antes dos anos 80, a difi-
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culdade era maior, pois, de acordo com Xavier e Ferrante (2019), as 
agressões eram vistas como apenas um desentendimento entre o ca-
sal, e uma autoridade policial não podia intervir. Além disso, as políticas 
públicas para contribuir no enfrentamento dessa violência, só foram 
criadas apenas em 1980, e a primeira DDM em 1985. 

De modo similar à vivência de Frida, aconteceu também com 
Emily, que, desde os 16 anos, passou a conviver com o seu marido, 
estando juntos há trinta anos. Nunca o denunciou, por medo e por 
vergonha. Ela, por vezes, também saía de casa para que as filhas não 
presenciassem a violência do pai contra a mãe, e que também mencio-
na a bebida alcoólica como o motivo para as agressões. 

Era sempre que ele bebia, ele se transformava quando come-
çava a beber, ficava doido, muito bruto. Às vezes ele me colo-
cava pra dormir no chão, me batia, chegava bêbado em casa, 
pegava o cinto pra me bater que sangrava. Tudo na frente das 
meninas pequenas. Às vezes eu saia de casa pras bichinhas 
não ver nada (EMILY).

A violência doméstica causa danos físicos e emocionais não 
apenas à vítima, mas a todos que estão ligados a ela de forma direta. 
Quando ocorre na frente dos filhos, como citado acima, as crianças 
são afetadas emocionalmente, necessitando de um acompanhamento 
psicológico, pois o ambiente familiar que, até então, era um lugar se-
guro e agradável, passa a ser visto com perigoso e causador de medo.

Para Alves et al. (2020), a violência afeta a vítima e todos que 
convivem com a mesma, causa danos tanto físicos quanto emocio-
nais. Quando ocorre com uma maior intensidade e envolvendo o ál-
cool, piores serão as consequências, podendo, assim, fazer com que 
os envolvidos, em especial os filhos, possam vir a desenvolver depres-
são, ansiedade e comportamento antissocial na vida adulta. 

Assim como as duas mulheres anteriores, acontecia com Em-
meline. Ela relata que durante os dezesseis anos de união, sempre que 
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o marido bebia, virava outra pessoa. Ela chegou a enfrentá-lo algumas 
vezes durante as discussões, também o denunciou, e atualmente, se-
gundo a mesma, ele não a agride mais, visto que o motivo era sempre 
a bebida, e como o mesmo parou de beber, os episódios violentos 
acabaram. Emocionada ela diz: “Eu ficava com raiva, reclamava, bri-
gava com ele e saía de casa. Eu denunciei ele duas vezes, ele foi na 
delegacia” (EMMELINE).

Bertha, por sua vez, se vê presa ao seu companheiro há quatro 
anos, em um relacionamento baseado em ameaças. Mesmo estando 
atualmente na cadeia, ele ainda controla sua vida, forçando-a a realizar 
visitas ao presídio, inclusive íntimas, e ainda levar objetos para ele. Ela 
também relata que o parceiro é ignorante e que faz uso de álcool e 
drogas, o que pode vir a piorar o seu temperamento agressivo. 

Ele hoje tá preso, mas ainda vivo com ele, porque se eu dei-
xar ele, ele me mata. Ele usa droga, bebe, e sempre foi muito 
agressivo, ignorante. Sempre me obrigava a fazer o que eu não 
queria. Já tentei sair disso tudo, mas não tem como. Ele já fez 
muita coisa comigo. Já me bateu, já disse tanta coisa feia, pa-
lavrão sabe (BERTHA).

Na sociedade é bem comum esse tipo de situação, pois quando 
acontece da mulher ser presa, o homem desaparece, mas na situação 
inversa, a mulher fica presa ao seu companheiro, sendo obrigada a, no 
mínimo, fazer-lhe visitas. 

Nísia engravidou e casou muito jovem com um homem que, 
de início, demonstrava ser um ótimo marido, oferecendo-lhe uma boa 
vida, com viagens, passeios e tudo que ela queria, mas com a convi-
vência, ela foi percebendo o quanto ele era agressivo. Foram inúme-
ras as situações de violência cotidiana, físicas, psicológicas e sexuais, 
desde quando estava grávida; segundo ela, aconteciam com maior 
frequência após o consumo de álcool. Após as agressões, era ela 
quem ia se desculpar, porque ele a manipulava de uma forma que a 
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mesma se sentia culpada e causadora da situação.  Ela declara que: 
“Era sempre a bebida, e no outro dia não era ele quem vinha se descul-
par, era eu que ia atrás dele, porque ele me fazia entender que eu era 
a culpada de tudo” (NÍSIA). A relação durou seis anos, há cinco meses 
o companheiro a deixou, mesmo diante da situação, ela conta que se 
dependesse dela ainda estariam juntos, demonstrando ainda manter 
sentimentos amorosos por ele.

As mulheres trazem o consumo de álcool como um fator deter-
minante para a violência, alegando que quando seus companheiros 
estão em estado sóbrio ou normal, não praticam a mesma. O consumo 
de álcool pode estar associado à prática da violência, mas não pode 
ser considerado como único fator responsável pela situação. As mu-
lheres talvez usem essa justificativa como uma forma mais fácil ou mais 
simples para aceitarem a violência do parceiro. 

Neste sentido, Wilhelm e Tonet (2017) apontam que, além do 
machismo, o álcool também é colocado como um dos fatores para a 
prática da violência contra a mulher, pois de acordo com o depoimento 
das quatro mulheres que participaram da sua pesquisa, algumas das 
agressões aconteceram enquanto os parceiros estavam sob o efei-
to da bebida, o que faz com que tais agressões sejam justificadas 
pelo consumo do álcool. Os autores ainda afirmam que, nesse caso, 
o homem já predispõe de uma agressividade, e o álcool surge apenas 
como um motivo para expressar a mesma, e é utilizado como uma 
explicação pelos seus atos. 

De acordo com Wilhelm e Tonet (2017):

O homem quando está alcoolizado pode se aproveitar da situa-
ção para manifestar sua força física, com intenção de recuperar 
a sua identidade no meio familiar e ao mesmo tempo não se 
responsabiliza por suas atitudes, dando a desculpa de que es-
tava bêbado (p. 411).
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De acordo com Wilhelm e Tonet (2017), o consumo frequente de 
álcool pode levar o sujeito a mudanças na sua personalidade, o que 
torna um fator relacionado à violência doméstica, usado para justificar 
os abusos. 

O que se pode perceber nas relações acima citadas é a falta 
de comunicação entre o casal, não existe diálogo, apenas discussões 
que contribuem com o cenário de violência. Em relação ao tipo de 
violência sofrida pelas participantes dessa pesquisa, a mais frequente 
foi a psicológica, em seguida a física, onde todas relatam ter sofrido 
humilhações, empurrões, entre outros. A vergonha também foi um sen-
timento bastante citado, fazendo a mulher negar ou esconder o que 
acontece no relacionamento. Outro ponto em questão, é que nenhuma 
das entrevistadas procurou suporte para o enfrentamento à violência; 
das seis mulheres, apenas uma chegou a denunciar o companheiro. 
A não procura pode ter sido motivada pela vergonha, ou pela falta de 
informações, pois se sabe que na região onde essas mulheres residem 
existem vários órgãos como, por exemplo, o Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher, a Delegacia Especializada no Atendimento a 
Mulher, a Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulheres, 
além do serviço da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, que 
buscam dar suporte, orientação e segurança às mulheres vítimas da 
violência. 

De acordo com Dias, Santos, e Ramalho (2018), para a mulher 
conseguir enfrentar e superar a situação de violência, é necessária a 
execução das leis, assim como o acesso às políticas públicas que dão 
apoio à mesma nesse processo. É preciso que exista conhecimento 
sobre o modo que se pode enfrentar a violência, pois ainda existem 
mulheres que desconhecem seus direitos, dificultando, com isso, a 
recusa delas de permanecerem numa relação violenta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência contra a mulher praticada pelo companheiro ainda 
é um problema de saúde pública atual, que pode vir a desencadear 
várias consequências físicas, psicológicas e, por isso, precisa ser mais 
discutido. A violência em questão atinge todas as classes sociais, sem 
distinção, e tem se tornando cada vez mais frequente. 

Não se pode elencar um único fator para a causa da mesma, 
pois neste estudo foram relatados o uso frequente de álcool, a falta de 
diálogo, as discussões que aumentavam a tensão no relacionamento, 
e o machismo, atrelado a um sentimento de superioridade e poder que 
o homem exerce sobre a mulher. 

O machismo em questão está associado à cultura da região em 
que vivem as participantes do estudo, sendo no interior do Nordeste, 
onde ainda predomina um machismo enraizado, o marido considera-se 
“dono” de sua esposa, e que é cotidianamente passado de geração 
em geração, criando, assim, um padrão machista de comportamento.

Quanto ao enfrentamento, muitas mulheres não chegaram a de-
nunciar o companheiro por acreditarem que o mesmo se transformava 
em outra pessoa quando estava sob o efeito da bebida. Também não 
procuraram suporte, em nenhuma das situações citadas acima, pois 
a maioria não possui a informação dos serviços de atendimento. As-
sim, mesmo com a criação de diversas políticas públicas, uma rede de 
atendimento voltada para a mulher em situação de violência, e algu-
mas leis, como a Lei Maria da Penha, ainda é necessária uma maior 
efetivação dessas políticas, assim como uma maior conscientização 
da sociedade, e das próprias mulheres sobre seus direitos. 

Diante de tal realidade, faz-se importante que a realização de 
ações preventivas, rodas de conversa com os companheiros para 
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discutir a violência, palestras em escolas e universidades sobre a te-
mática, assim como informar de forma mais efetiva as mulheres os 
direitos sobre o seu corpo, a fim de proporcionar uma qualidade de 
vida melhor.

A psicologia tem exercido um papel de apoio às mulheres em 
situação de violência, principalmente nas políticas públicas, seja em 
grupo, ou de forma individual, através da articulação da rede de aten-
dimento às mulheres em situação de violência, e vulnerabilidade so-
cial, como o CRAM, CRAS e CREAS, ao acolher, e ouvir, na tentativa 
de resgatá-las na condição de sujeito, buscando amenizar a dor e o 
sofrimento das mesmas, e também contribuindo para garantia da inte-
gridade física e moral da mulher, ajudando-as a compreender o que é 
um relacionamento abusivo, bem como desmistificar que a culpa não 
é delas. 
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INTRODUÇÃO

A população carcerária no Brasil chega a ser de 866.544 presos, 
segundo o Banco de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional 
da Justiça (2019), sendo que o total de vagas existentes em presídios é 
para 437.912 pessoas, havendo, então, uma superlotação no ambien-
te prisional. Diante desse cenário carcerário brasileiro, é perceptível 
que existe uma precariedade nos presídios em se tratando da super-
lotação, trazendo consequências, pois os presos acabam vivendo em 
um ambiente desumano, no qual os seus direitos são violados. 

A Lei de Execução Penal (1984) assegura que os presidiários te-
nham uma assistência humanitária, tendo direitos à alimentação, ves-
tuário, assistência jurídica, educacional, social e religiosa, instalações 
higiênicas, assistência à saúde médica, odontológica e farmacêutica, 
e assistência familiar. 

Entretanto, esses direitos, na realidade, não são respeitados 
pelo Estado e pelo sistema carcerário. A mídia mostra, frequentemen-
te, através de reportagens e filmes, como é a realidade do ambiente 
carcerário brasileiro; presídios lotados, com má estrutura física, con-
dições de vida desumanas, o que ocasiona um déficit na efetividade 
da ressocialização do sujeito, e, como consequência disso, as pers-
pectivas de futuro dos presidiários podem ser afetadas negativamente 
(CHAIA, 2018).

Segundo Alencar (2018), a falha de controle do poder público 
sobre a população carcerária, a falta de apoio para a reinserção do 
detento na sociedade, o despreparo dos agentes penitenciários e a 
violação dos direitos dos presos pelo Estado, evidenciam a preocu-
pação com a realidade degradante das prisões brasileiras. Todos es-
ses fatores podem gerar fortes influências nas perspectivas de futuro 
do detento.
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Dentro desse cenário de precariedade no sistema carcerário 
brasileiro e da falta de humanização nos presídios, a pesquisadora ob-
serva uma necessidade de estudar como a violação de direitos pode 
afetar no futuro dos presidiários de forma negativa. Sendo assim, esse 
trabalho torna-se importante para a contribuição de futuras propostas 
que possam melhorar o acesso aos direitos, às expectativas de futuros 
dos detentos e melhores condições de vida no ambiente prisional.

Portanto, essa pesquisa justifica-se pela necessidade de com-
preender a forma que o sistema carcerário, que teria como objetivo 
não só a punição, mas a regeneração do detento acaba por meio da 
violação dos direitos, influenciando nas expectativas de futuro dos pre-
sidiários de maneira negativa, já que a prisão é um ambiente composto 
por violências e desumanização. 

A ideia de trabalhar neste tema se deu por interesses pessoais 
e acadêmicos, em compreender mais de perto a realidade dos pre-
sidiários, já que é observado que é um grupo excluído da sociedade 
e muito estigmatizado. A pesquisadora, ao estudar as disciplinas de 
psicologia social e jurídica, teve um intuito maior em investigar sobre 
esse grupo. Nesse contexto, o interesse nessa pesquisa é justificado 
pela necessidade de complementar seus conhecimentos e estudos 
sobre a temática.

Deste modo, esse trabalho, através de uma revisão integrativa 
da literatura, buscou responder: Os presidiários têm acesso aos direi-
tos garantidos pela LEP? Como o acesso aos direitos influencia nas 
expectativas de futuro dos presidiários? 

Para responder tais problemas de pesquisa, esse trabalho teve 
como objetivo geral a análise da literatura científica sobre o acesso aos 
direitos e a expectativa de futuro de presidiários. Os objetivos específi-
cos se deram pela procura da identificação do acesso dos detentos ao 
direito de saúde, educação, trabalho e a investigação das expectativas 
de futuro destes indivíduos. 
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METODOLOGIA

Este estudo possui uma abordagem quanti-qualitativa do tipo 
revisão integrativa. Este tipo de pesquisa é a abordagem metodológica 
mais ampla, que inclui diversos estudos experimentais e não expe-
rimentais, com o objetivo de oferecer uma apreciação do fenômeno 
em análise, permitindo, assim, o aprofundamento do conhecimento 
da definição dos conceitos, revisão de teoria, evidências, e análise de 
problemas metodológicos (SOUZA; KERBAUY, 2017).

Para responder à problemática e à questão norteadora do estu-
do, foi feito um levantamento dos artigos produzidos através de uma 
busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com os seguintes descri-
tores: “presos”, “direitos”, “futuro”, “ressocialização”, “perspectiva”, 
“reintegração social”, “ressocialização” e “sistema prisional”. Esses 
descritores foram cruzados de diferentes maneiras com o objetivo 
de ampliar a busca pelos estudos. Foram elencadas as bases de 
dados de acordo com o quantitativo de indexação de artigos nas 
temáticas relacionadas. As bases de dados foram: a Literatura Latino 
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), e o portal Periódicos Eletrônicos 
de Psicologia (PePSIC), a partir dos descritores em saúde (DECS) 
supracitados, utilizando a estratégia de busca sob o uso do operador 
booleano AND, que é uma expressão utilizada para o cruzamento dos 
descritores, associando-os. Utilizaram-se os seguintes pareamentos: 
“preso AND direitos”, “presos AND futuro”, “presos AND ressociali-
zação”, “presos AND perspectiva”, “prisão AND futuro”, e “sistema 
prisional AND direitos”. 

Os artigos foram selecionados baseados nos seguintes critérios 
de inclusão: publicados em português; publicados no período de 2006 
a 2020; disponibilidade do artigo na íntegra; títulos de acordo com os 
descritores; leitura classificatória dos resumos. Foram excluídos arti-
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gos repetidos, indisponíveis na íntegra, que não se encaixam no eixo 
temático e que não estão no período de delimitação definido (os últi-
mos 14 anos). 

A coleta dos dados foi mediante a aplicação de um instrumen-
to de coleta previamente definido, onde foram colhidas as seguintes 
variáveis: 12 títulos do artigo, nome dos autores, fonte de publicação, 
objetivos, coleta de dados ou tipo de pesquisa, análise dos dados, 
principais resultados ou discussão, e conclusões. Nos anexos encon-
tram-se os dados em quadro sinópticos de todos os estudos selecio-
nados para este trabalho. 

Acessou-se a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com a finali-
dade de iniciar uma busca online por artigos para compor o estudo. 
Inicialmente, a identificação dos artigos foi feita através dos cruzamen-
tos dos descritores. O primeiro cruzamento utilizado foi “presos AND 
direito”, obtendo-se um total de 84 artigos; desses, após a filtração dos 
critérios de inclusão e de exclusão, e removendo os artigos repetidos, 
restaram 3 artigos, sendo os 3 encontrados na LILACS. O segundo foi 
“presos AND futuro”, obtendo-se 9 artigos; desses, após a aplicação 
do filtros baseados nos critérios de inclusão, restaram 2, sendo 1 na 
SciELO, 1 no LILACS, e 0 no PePSIC. O terceiro foi “presos AND res-
socialização”, obtendo-se 8 artigos, e, após a filtragem, restaram 2, 
sendo 1 na LILACS, e 1 na SciELO, no PePSIC não houve resultados. 
No quarto cruzamento foi utilizado “presos AND perspectiva”, sendo 
encontrados 39 artigos, e, após a filtragem, sobrou 1, esse, encontrado 
na LILACS. Houve também a busca de maneira isolada de dois descri-
tores, um foi “ressocialização”, obtendo-se 81 artigos, após os critérios 
de inclusão, restaram 2, sendo os 2 na LILACS. O outro descritor foi 
“reintegração social”, obtendo-se 220 artigos, sendo 140 na LILACS, 
78 na SciELO, e 2 no PePSIC, após os critérios de inclusão, restaram 
2, sendo os 2 na base LILACS. Diante dessa análise, considerado os 
objetivos desta pesquisa, os critérios de inclusão e a exclusão dos ar-
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tigos que se repetiram em mais de uma base de dados, identificou-se 
uma amostra de 12 artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a seleção, foram incluídos na revisão integrativa doze (12) 
artigos. Esses estudos foram analisados e dispostos no quadro 1 e 
no quadro 2, baseados em um instrumento de coleta de dados criado 
pela pesquisadora responsável. 

Quadro 1 - A tabela seguinte contém os autores, ano de publicação, 
título, base de dados, periódicos e tipos de estudos.

Nº Autores Ano de 
Publicação

Título Base de 
Dados

Periódico/
Qualis

Tipos de 
Estudo

1º SOARES;
BUENO.

2016 Demografia, 
vulnerabilidades 
e direito à saúde 
da população pri-
sional brasileira

LILACS Ciência 
& Saúde 
Coletiva

Não 
especificado

2º MARCHI; 
GRANZA 
FILHO; 
DELLECAVE.

2018 O processo 
de reinserção 
do egresso do 
sistema prisional 
no mercado 
de trabalho

LILACS Revista 
Psicologia, 
Diversidade 
e Saúde

Estudo 
qualitativo

3º COSTA 
JUNIOR; 
MOREIRA.

2019 O sistema prisio-
nal: superlotação 
e ressocialização

LILACS Revista Vox Não 
especificado

4º RIBEIRO. 2019 A reinserção 
social de 
ex-presidiárias: 
intervenções 
do estado e da 
sociedade civil

LILACS Repositório 
Aberto

Estudo 
qualitativo
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5º MIRANDA. 2015 A Construção de 
Sentidos no Mé-
todo de Execução 
Penal APAC

LILACS Psico-
logia & 
Sociedade

Análise 
Microgénetica 
da Narrativa

6º CHAIA. 2018 O cárcere brasi-
leiro como am-
biente violador de 
direitos humanos

LILACS Repositório 
FDV

Não espe-
cificado

7º SANTOS;
SILVA.

2017 Os Sujeitos 
Egressos 
Prisionais e o 
Processo de (Re)
Inserção Social

LILACS Psicologia 
em Revista

Estudo 
qualitativo

8º SOUZA;
CORREA.

2016 Origem e relação 
do trabalho com 
o ser humano e 
as limitações do 
trabalho na prisão

LILACS Textos e 
Contextos 
(Porto 
Alegre)

Não espe-
cificado

9º KANAAN; 
SOUZA; 
PELISSAR.

2020 A educação como 
instrumento 
emancipatório no 
sistema prisional

SCIELO Revista 
Mundi 
Sociais e 
Huma-
nidade

Estudo 
qualitativo

10º ANDRADE; 
MACHADO.

2016 Constituição da 
subjetividade 
por mulheres 
aprisionadas

LILACS Pesquisas 
e Práticas 
Psicos-
sociais

Estudo 
qualitativo

11º GOMES;
KÖLLING;
BALBINOT

2015 Violações 
de Direitos 
Humanos no
Presídio do 
Roger, no Estado 
da Paraíba

LILACS Revista 
de Direito 
Sanitário

Estudo 
descritivo-
-analítico

12º ALENCAR. 2018 Criminalidade e 
encarceramento: 
discursos sobre 
a reincidência 
penitenciária

LILACS Repositório 
UFG

Estudo 
qualitativo
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Quadro 2 - A tabela a seguir contém os objetivos, 
resultados encontrados nos estudos.

Nº Objetivos Resultados

1º Analisar a garantia do direito 
humano à saúde no sistema 
através das pesquisas mais 
recentes sobre o perfil da 
população prisional brasileira 
e a sua demografia, além das 
leis e normas existentes.

O sistema penal atual brasileiro é marcado por 
prisões superlotadas, e esse é um dos marcadores 
que mais dificultam o acesso da população prisional 
às assistências que lhes garantam o mínimo de 
dignidade humana. Há uma necessidade de um 
investimento maior dos poderes executivo e judiciário 
em capacitações para juízes e gestores do sistema 
prisional, com o intuito primário de alterar o modelo 
carcerário, necessitando ações e estratégias que 
visem alternativas penais, da justiça restaurativa, das 
conciliações e das audiências de custódia, no sentido 
de diminuir o déficit alarmante no Brasil e no mundo.

2º Analisar o processo de 
reinserção do egresso do 
sistema prisional no mercado 
de trabalho no litoral de 
Santa Catarina, após o 
cumprimento de pena em 
instituições prisionais.

Os participantes da pesquisa expressaram sua percep-
ção sobre o retorno ao mercado de trabalho, relatando 
dificuldade, principalmente pelo preconceito relacio-
nado ao egresso do sistema prisional, sendo que o 
preconceito e a discriminação estão relacionados ao 
tipo de crime cometido. Os entrevistados relataram 
o desejo de abrir sua própria empresa, cuidar de 
suas famílias e se manterem fora da criminalidade. 

3º Explicar o que vem a ser a 
reintegração do preso. Os ob-
jetivos específicos são apre-
sentar os prós e os contras 
do trabalho de reintegração 
e suas consequências, além 
de mostrar, de forma geral, a 
situação prisional e o que diz 
a LEP em relação ao tema.

A situação das penitenciárias, atualmente no Brasil, 
beira a calamidade; cadeias e presídios superlotados, 
em condições degradantes, esse contexto afeta toda 
a sociedade que recebe os indivíduos que saem 
desses locais da mesma forma como entraram ou 
piores. É direito de todos os cidadãos, ainda que 
tenha cometido algum delito, serem tratados com 
dignidade e respeito. Nesse contexto, cresce a 
importância da adoção de políticas que, efetivamente, 
promovam a recuperação do detento no convívio 
social e tendo por ferramenta básica a Lei de Execução 
Penal e seus dois eixos: punir e ressocializar. 

4º Analisar a situação da mulher 
presidiária, identificando as 
diferenças e desigualdades 
entre homens e mulheres nas 
unidades prisionais brasileiras 
e, principalmente, examinar 
como se dá a reinserção 
social das ex-presidiárias.

Isto posto, considera-se ter sido confirmada a 
hipótese da pesquisa, que pressupõe que as inicia-
tivas, públicas e privadas, contribuem sim para a 
ressocialização das ex-presidiárias, sendo os métodos 
adotados pelas iniciativas privadas mais eficazes. 
Contudo, considera-se que a pessoa se reintegra, ou 
não, no contexto da sociedade, independentemente da 
participação, seja do Estado, seja da sociedade civil.
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5º Discutir a construção de 
sentidos no Método de 
Execução Penal APAC sob a 
perspectiva do condenado.

A partir do processo de elaboração simbólica do 
sujeito ao descrever sua trajetória de vida e do seu 
cumprimento de pena, é analisado a relação eu - 
mundo e a relação eu - outro, as quais são relatadas 
as experiências inquietantes, as expectativas feridas 
e reconstruídas, a construção de vínculos na APAC, a 
construção de sentidos da APAC para o condenado, 
o planejamento de futuro e o constante retorno ao 
passado como forma de simbolização e reorganização 
de sentidos e de sua experiência. Diante dessa elabo-
ração e dos estudos, é visto que, na prática, mesmo 
com melhorias, as prisões submetem os apenados 
a um tratamento que gera sofrimento psíquico, não 
promovendo uma ressocialização em sua totalidade.

6º Analisar o alcance dos 
direitos humanos no sistema 
carcerário brasileiro.

Nesse contexto, constata-se a existência de um ciclo 
vicioso, no qual a sociedade legitima a violência 
contra a figura do “inimigo”, contribuindo para o 
superencarceramento e, consequentemente, para 
a superlotação dos presídios, causando o total 
descontrole do Estado nesses ambientes. Em ato 
contínuo, o governo ignora, propositalmente, o 
problema, pois a sociedade enxerga no sofrimento 
do preso uma espécie de pena paralela à imposta 
pela sentença criminal e, assim, o ciclo se repete. 

7º Abordar as perspecti-
vas dos presos sobre a 
reinserção social.

Apontou a necessidade relativa à concepção acerca 
do significado de liberdade e de reinserção social 
para esses sujeitos. Outro ponto constatado é o 
fascínio pelo crime, principalmente pelo tráfico de 
drogas, como meio de vida para jovens pobres, 
inclusive no período que estão egressos na prisão.

8º Analisar a origem e a relação 
do trabalho com o homem, 
elucidando o trabalho 
prisional, a fim de conciliar as 
diretrizes da LEP que estabe-
lece o trabalho como meio de 
(re) socialização na prisão.

A LEP aponta o trabalho dentro do sistema prisio-
nal como um fator ressocializador para o sujeito 
encarcerado, podendo contribuir para a reintegra-
ção social desse individuo, mas, empiricamente, 
o trabalho dentro desse sistema se apresenta 
mais como uma estratégia de disciplina.
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9º Analisar a educação no siste-
ma prisional do Paraná como 
instrumento de emancipação 
dos alunos-apenados, segun-
do os preceitos do PEESP.

Concluiu-se que a educação ministrada no sistema 
prisional paranaense, segundo seus textos normativos, 
ainda que, sutilmente embasadas em um discurso 
emancipador, mostra-se falaciosa ante as suas pro-
postas de ensino profissional tecnicista, lançadas nos 
referidos artefatos tecnológicos, das quais se tornam 
impossíveis efetivar uma educação plena, contri-
buindo tão somente para uma reprodução social de 
classes dentro de uma sociedade industrial avançada.

10º Analisar. a partir das falas das 
mulheres aprisionadas, as 
práticas que, na prisão. Cons-
tituem-nas como sujeitos.

No sistema APAC, há uma remodelagem da subjetivi-
dade do sujeito, no sentido de sujeição aos códigos 
institucionais, associada a uma perda da própria 
singularidade, ao qual ocorre uma homogeneização 
de suas condutas. As presas constroem uma nova 
subjetivação, devido à pressão pela reclusão, norma-
tização, e por um discurso hegemônico que enfatiza 
a instituição e sua capacidade de ressocialização. 

11º Analisar a aplicação dos 
direitos humanos no 
sistema carcerário, com 
ênfase no direito humano à 
saúde, especificamente.

O estudo aponta nitidez no abandono do sistema 
prisional por parte do Estado, há um desrespeito 
aos direitos humanos em relação aos que estão em 
cárcere. São poucas as ações de saúde voltadas 
para o sistema prisional, e esse ambiente é marcado 
por diversos problemas, como: problema de gestão, 
superlotação, falta de apoio de autoridades gover-
namentais, infraestrutura inadequada, rebeliões, má 
administração, e falta de atividades produtivas.

12º Conhecer discursos sobre 
a reincidência penitenciá-
ria para discutir a relação 
entre instituição, sujeito e 
reincidência. Realizaram-se 
revisão da literatura e entre-
vista aberta, em que foram 
ouvidas seis histórias de 
presidiários(as) reincidentes.

Conclui-se que a reincidência é multideterminada 
por forças sociais, políticas, econômicas, subje-
tivas e, sendo assim, constitui-se por condutas 
que estruturam profundamente a vida de sujeitos 
que já passaram pelo cárcere e, por diferentes 
motivos, não mais distanciam suas trajetórias da 
criminalidade e das instituições prisionais.

Em se tratando do acesso à saúde dentro do sistema prisional, o 
estudo de Soares e Bueno (2016) relata que, através do perfil dos pre-
sos, são visíveis as vulnerabilidades e iniquidades que cercam estes 
indivíduos, sendo necessário que haja efetivação do direito à saúde e 
da oferta médica dentro do sistema prisional. Em 2013, foi instituído o 
Plano Nacional de Saúde dentro do sistema, sendo responsável por 
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tornar mais congruentes a legislação penal e o SUS, dando acesso a 
esses usuários à política nacional de saúde. O estudo também discorre 
que 100% dos estados e o Distrito Federal se interessam pelo PNSSP 
e assinou acordo junto ao Ministério de Saúde, mas apenas 30% no 
total têm cobertura de saúde. Em 2014, foi publicada uma nova Portaria 
Interministerial que institui a Política Nacional para Atenção Integral à 
Saúde da Pessoa Privada de Liberdade em todo o território carcerário. 

O estudo de Gomes, Kolling e Balbinot (2015) elenca que há 
uma distorção entre o que a LEP garante em relação às Políticas de 
Saúde no sistema prisional e a práxis, pois esse ambiente não dispõe 
de equipamentos e de uma equipe apropriada voltada à assistência da 
saúde, faltando atendimento médico, farmacológico e odontológico. 
No sistema prisional, é visível a falta de educação, saúde, saneamento 
básico, entre outras, havendo, assim, um quadro de precariedade no-
tável no contexto da saúde. Então, este estudo pontua que se o caos 
sanitário dentro das prisões é ignorado, há uma negligência por parte 
do poder público. 

A superlotação, a precariedade e a insalubridade que estão 
presentes nas prisões brasileiras, são fatores que proporcionam um 
ambiente com proliferação de epidemias e contágio de doenças, de 
forma que os presos estão em constante risco de contaminações de 
doenças. Diante desse contexto, a saúde torna-se paradoxal, não ha-
vendo, de fato, saúde em um ambiente de degradação humana e de 
precariedade (GOMES; KOLLING; BALBINOT, 2015).

Percebe-se, através da análise por meio dos estudos dos au-
tores citados acima, que a saúde prisional, mesmo prevista em lei, e 
sendo um dos direitos básicos do ser humano, na prática cotidiana, 
é insuficiente e inadequada. O ambiente prisional é marcado por um 
quadro de insalubridade e precariedade. Os estudos apontam que 
não há boas condições de higiene, não dispondo de equipamentos 
de suporte a cuidados da saúde, sem projetos de prevenção de doen-
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ças, com falta de equipes qualificadas e bem remuneradas que sejam 
voltadas à assistência médica, farmacológica e odontológica. Diante 
das afirmações, as ações de saúde desenvolvidas no sistema prisional 
contradizem o que é garantido pela LEP; dessa forma, os presos não 
têm total acesso à saúde. 

Segundo Costa Junior e Moreira (2019), a baixa escolaridade 
que ainda se constitui entre a maioria da população brasileira, tem 
uma forte ligação com a criminalidade, onde é visível nos índices da 
população carcerária do país o baixo nível estudantil entre os integran-
tes do sistema. Diante disso, a educação, dentro da prisão, tem como 
finalidade a formação escolar do ensino fundamental e médio, e a au-
tonomia do sujeito, e este fator é essencial para a ressocialização do 
indivíduo, podendo contribuir para, após o cumprimento da pena, o 
sujeito ter mais oportunidades de se inserir no mercado de trabalho. 

O artigo também pontua que a educação no sistema prisional 
não deve ser encarada apenas como atividade de ocupação de tem-
po, é necessário que exista um projeto qualificado e consistente, que 
vise o resgate da dignidade humana, possibilitando a construção da 
autonomia dos presidiários, dando oportunidades de uma vida me-
lhor. Sendo desenvolvido um projeto e políticas de educação sérias e 
efetivas, esses indivíduos se sentiriam mais valorizados e amparados, 
contribuindo para a reintegração social, e diminuição da possibilidade 
dessas pessoas voltarem a cometer um novo delito (COSTA JUNIOR; 
MOREIRA, 2019).

O estudo de Costa Junior e Moreira (2019) descreve que a 
melhoria na qualidade de vida do sujeito preso é um aspecto crucial 
para a redução de criminalidade, ou seja, é fundamental que a prisão 
seja um espaço que vise à melhora de vida do indivíduo, para que as 
chances de voltar a cometer algum delito sejam mínimas ou nenhuma. 
Sendo assim, há uma necessidade de uma leitura da realidade dos 
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presidiários, para que sejam desenvolvidos projetos de educação que 
possibilitem essa melhora de vida.  

O sistema penitenciário, como uma instituição social, reconhece 
que o ser humano vive em constante processo de socialização. Diante 
do exposto, há uma nova dinâmica política e ideológica que prima pela 
não institucionalização do sujeito, pois o papel do sistema de privação 
de liberdade é “socioeducar”, sendo assim, as atividades com ações 
educativas são voltadas para segurança da sociedade e para a melho-
ra do preso em relação ao convívio social (ALENCAR, 2018).

De acordo com os resultados de Kanaan, Souza e Pelissar 
(2020), a grande maioria, no sistema prisional, reconhece o papel da 
escola como um espaço importante, mas esse espaço é visto como 
um “passa tempo” ou “ocupa mente”, e que traz o benefício de remi-
ção. São pouco internos que se interessam em estudar, pois a maioria 
não visualiza a educação como um fator necessário e fundamental 
para um futuro melhor. Os entrevistados desse estudo relatam alguns 
dos motivos por não interessarem: uns se consideram velhos demais; 
outros não conseguem conciliar o estudo e outras atividades da insti-
tuição por falta de oportunidade, já que a escola é oferecida só para 
alguns; por falta de disposição para se dedicar; e por falta de projeto 
com propostas pedagógicas e metodológicas da escola.

Conforme as afirmações dos autores acima, o estudo tem um 
papel de grande importância na formação do sujeito, e no desenvolvi-
mento de autonomia, mas a maioria dos presidiários não teve acesso a 
uma boa educação antes de entrar na prisão, então, muitos são marca-
dos pela baixa escolaridade, e mesmo o estudo sendo outra atividade 
ressocializadora e garantida por lei, ela é mais utilizada como atividade 
de ocupação, havendo uma necessidade de projetos sérios e efetivos 
que visem à construção da autonomia e da melhora de qualidade de 
vida após a saída do sistema prisional. 



432S UMÁR I O

Outro ponto importante trazido pelos autores é a falta de interes-
se por parte dos presos em estudar, são enaltecidos diversos motivos 
que ocasionam essa falta de interesse, mas um dos que é bastante 
discutido é a falta de propostas pedagógicas e metodológicas de es-
cola. É importante que sejam desenvolvidos projetos pedagógicos e 
dinâmicos que incluam todos que estão inseridos no sistema prisional, 
visto que, a escolaridade é um fator essencial para o desenvolvimento 
psicossocial do sujeito. 

De acordo com Souza e Correa (2016), o trabalho no sistema 
prisional é compreendido como um fator de ressocialização, mas este 
acaba não sendo efetivado, já que, o preso que trabalha não possui 
os direitos semelhantes aos demais trabalhadores. Sendo assim, o in-
divíduo tem seus direitos violados, e em decorrência dessa violação 
não há resultados positivos em se tratando da reinserção social. O 
ordenamento jurídico deve prever e oferecer instrumentos aptos que 
promovam o trabalho na prisão, já que o trabalho é um direito do pre-
sidiário. O sujeito, ao ter acesso a esse direito, tem possibilidade de se 
preparar para a vida futura, pós-saída do sistema prisional, e o trabalho 
é um meio de retorno à vida social. 

Na realidade prisional, o trabalho acontece a caráter punitivo, 
no entanto pela LEP, deveria ser a caráter socializante, sendo assim, 
é necessária a valorização do preso, o respeito pela condição de ser 
humano de direitos e deveres, pois o sujeito está privado da liberdade, 
mas não está privado de direitos sociais. Diante disso, o trabalho teria 
mais significado como fator socializante se o preso fosse remunerado 
pelo seu serviço, pois seria uma atividade que o indivíduo teria seus 
direitos e deveres (SOUZA; CORREA, 2016).

Segundo Marchi, Granza Filho e Dellecave (2018), o trabalho 
prisional é abordado como uma possibilidade de reabilitação e rein-
serção social, mas para que haja o processo de reinserção por meio 
do trabalho é necessária uma retribuição salarial pelo serviço, pois o 
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salário faz com que o preso adquira hábito e prazer em trabalhar. Outro 
ponto trazido pelos autores, é que o trabalho prisional contribui para as 
perspectivas de projetos para a vida futura do preso. 

Apesar de o preso possuir o direito ao trabalho, na prática co-
tidiana os dados comprovam que o número de presos que possuem 
acesso ao trabalho é reduzido. Nesse sentido, é visível que o trabalho 
não é uma prioridade no sistema prisional, o que acarreta em diversos 
entraves no processo de ressocialização. Assim, o trabalho acaba sen-
do voltado para um mecanismo de controle do presidiário, e este não 
tem um preparo qualificado para a reinserção no mercado de trabalho 
pós-cumprimento de pena (SOUZA; CORREA, 2016).

De acordo com as entrevistas realizadas pelo estudo de Ka-
naan, Souza e Pelissar (2020), o trabalho intramuros é visto pelos 
presos como exploração, as empresas que utilizam dos serviços dos 
presos, representando uma imagem de ideal filantrópico, tem como 
objetivo ganhar lucro através da exploração da mão de obra desses in-
divíduos. Os presos pontuam também que os seus interesses voltados 
ao trabalho se justificam por: remissão de pena, ocupação de pena, 
sustento da família etc. 

No que diz respeito ao trabalho prisional, segundo o que foi ana-
lisado pelos estudos dos autores acima, o trabalho nesse ambiente 
deveria ser de caráter ressocializador, mas este acaba sendo voltado 
ao método punitivo, pois os presidiários não são bem remunerados 
e nem se garantem de direitos trabalhistas, o que faz com que eles 
trabalhem mais pela remissão da pena, e para se manter ocupados, 
não criando significados positivos em relação ao trabalho, e isso gera 
entraves na ressocialização desses indivíduos, dificultando no proces-
so de desenvolvimento de autonomia do sujeito, o qual será refletido 
após o cumprimento da pena no meio social.
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No estudo de Santos e Silva (2017), os entrevistados descre-
vem sobre os seus projetos e sonhos futuros. Os seus discursos são 
notados como “esvaziados”, não coexistindo com as possibilidades 
concretas que eles possuem. Diante disso, os discursos desses presi-
diários estão voltados para o que a sociedade quer ouvir, ou o que ela 
aceitaria como planos de vida, principalmente quando os presos falam 
sobre trabalhar em um emprego lícito, pois alguns apontam contradi-
ções em suas falas, relatam esses planos, mas ao mesmo tempo traz 
a ideia de que recusariam trabalhar por um salário mínimo. 

No artigo de Andrade e Machado (2016), as presidiárias que 
fizeram parte do estudo revelam sonhos e planos, através da fala sobre 
os sonhos, desejos e o que gostariam de fazer após o cumprimento 
da pena, estão: aprender maquiagem, costura, artesanato, atividade 
de cabeleira, manicure e pedicure, dança, canto, culinária etc. Outros 
desejos que são trazidos no estudo: ter uma família, um emprego, o 
próprio transporte, a própria casa, poder cuidar e realizar os sonhos 
dos filhos. Através das respostas, é perceptível que essas mulheres 
não estão totalmente institucionalizadas no ambiente prisional, pois 
desenvolveram subjetividades voltadas para projetos e planos para o 
futuro. 

O estudo de Chaia (2018) descreve como o abandono políti-
co-social influencia na expectativa de vida dos detentos, pois estes 
possuem uma complexidade envolvida que antecede a entrada na 
prisão, a maioria tem uma história de pobreza, carência, sofrimento 
e exclusão, então esses indivíduos já se sentiam não pertencentes à 
sociedade, e ao se inserir no sistema prisional, as suas expectativas 
de futuro se tornam mais baixas, devido aos estereótipos de criminoso 
que irão perpetuar após o cumprimento da pena. 

No estudo de Miranda (2015), é utilizada uma análise micro-
genética do relato de um presidiário que descreve suas percepções 
durante o cumprimento da pena, o qual ele passou tanto pelo Sistema 
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Convencional de Execução Penal (penitenciária), como pelo método 
de Execução Penal (APAC). O estudo descreve como o sujeito, no seu 
relato, constantemente retorna ao passado, como forma de reorgani-
zação dos sentidos e de suas experiências, e como ocorre o planeja-
mento de futuro através desse retorno, e a partir da vivência do usuário 
dentro desse ambiente e do vínculo criado com a Pastoral Carcerária 
e atores sociais da APAC. 

O estudo feito por Miranda (2015) descreve a importância do 
vínculo entre os atores do sistema prisional e os presidiários para a 
reconstrução de sentidos; para a valorização do potencial de mu-
danças; o planejamento de futuro e de novas expectativas de vida. 
O presidiário que passou pelo estudo relata o medo de voltar para 
o Sistema Convencional de Execução, pois nesse ambiente as pos-
sibilidades e expectativas de melhorar cognitiva e afetivamente são 
baixas. Outro ponto que o estudo traz, é que mesmo diante do relato 
positivo sobre o modelo APAC, este ainda não promove a ressociali-
zação em sua totalidade. 

Ribeiro (2019) descreve em seu estudo que os projetos de futuro 
das mulheres são notados com um misto de sentimentos de medo, 
ansiedade e expectativas de recomeçar a vida. É analisado que algu-
mas mulheres possuem medo de serem soltas tanto quanto tinham o 
medo de serem presas, pois elas têm a noção do quanto o retorno à 
sociedade não será fácil, devido ao estigma de ex-presidiárias, mas, 
mesmo diante desse medo, elas possuem projetos futuros de (re) ini-
ciar atividades maternas, escolares e profissionalizantes, e desejam 
sair do mundo das drogas. 

Diante do que foi tratado pelos autores acima, acerca das ex-
pectativas de futuro dos presidiários, é notado que, mesmo diante do 
ambiente prisional ser precário e marcado por falta de humanização, 
os sujeitos possuem planos e projetos de futuro após a saída da pri-
são, mas esses presidiários estão cercados por medo e ansiedade, 
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muitos não conseguem desenvolver altas expectativas, pois já viviam 
em situação de abandono político-social antes de ser inseridos no 
sistema prisional, e após o cumprimento da pena esse abandono 
acaba se agravando devido ao estigma de ex-presidiários, o que di-
minui as possibilidades desses indivíduos pensarem em mudar ou 
melhorar de vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo trouxe à tona a precariedade que cerca os 
presidiários do Sistema Prisional Brasileiro. Percebe-se que a forma 
de penalização mudou muito com o passar do tempo, as penas que 
antes tinham um caráter vingativo e punitivo, hoje em dia, tem como 
foco maior a reabilitação e ressocialização do presidiário, para que, 
após o cumprimento da pena, o indivíduo seja reintegrado na socie-
dade. Neste sentindo, existe a Lei de Execuções Penais que garante 
direitos de amparo a esses indivíduos em privação de liberdade, mas é 
perceptível, através dos estudos, que na prática o Estado não cumpre 
com essa responsabilidade de ampará-los, o que acaba ocorrendo 
uma desumanização dentro do ambiente prisional e a não efetivação 
da ressocialização.

Com a revisão da literatura, é evidente que a forma como os 
presidiários vivenciam a privação de liberdade no sistema prisional é 
marcada por desumanização, vulnerabilidades, violência, violação de 
direitos, e outros fatores que contribuem para baixas expectativas de 
futuro, pois as experiências vivenciadas por esses sujeitos contribuem 
para o desenvolvimento das suas subjetividades.

Observa-se que falta aparato político-social voltado a essas 
questões que cercam os presidiários, e isso contribui para a exclusão 
desses indivíduos e para a não ressocialização. A falta de acesso aos 
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direitos básicos é um desrespeito com a dignidade desses seres hu-
manos, que, independente dos delitos cometidos, são indivíduos que 
estão resguardados pela lei.

Percebe-se que a educação e o trabalho prisional são fatores 
essenciais para a construção de sentidos de vida, para a autonomia do 
sujeito, então, diante da falha nas ações que influenciam nesse proces-
so de melhoria de vida, esses indivíduos, ao voltarem para o convívio 
social, os seus comportamentos, em grande parte, serão o reflexo dos 
significados desenvolvidos pelo tratamento e experiências ao qual eles 
foram expostos no ambiente prisional.

Além disso, outro fator que não contribui no processo da me-
lhoria de vida dos presidiários, são os estereótipos, estes marcam a 
vida dos indivíduos por um longo tempo ou definitivamente, o que gera 
a falta de expectativa de mudanças e melhoras, pois esses sujeitos 
não enxergam tantas possibilidades, a sociedade acaba não dando 
oportunidade para esses tentarem reconstruir uma nova vida, longe de 
crimes e delitos, e o Estado falha em não desenvolver projetos de in-
clusão, que gere possibilidades de escolarização e profissionalização.

Uma das soluções para o problema seria o desenvolvimento 
de projetos que realmente fosse efetivado, seguindo o caráter resso-
cializador e humanizado, permitindo que o preso tenha acesso aos 
seus direitos, e havendo a implementação de políticas educacionais e 
profissionalizantes a todos os integrantes do sistema prisional, dessa 
forma a ressocialização pode ser efetivada em sua totalidade, e, diante 
do tratamento mais humanitário, os sujeitos podem criar significados 
positivos e construir sentidos de vidas melhores.

Neste sentindo, apontam-se as contribuições e limitações dessa 
pesquisa. As limitações referem-se à escassez de estudos que tratem 
sobre as expectativas de futuro dos presidiários, tema que pode se tor-
nar alvo de futuras pesquisas. Diante da complexidade acerca desse 
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tema, e sendo perceptível a necessidade da sociedade e do Estado 
se aterem melhor às questões voltadas aos presidiários, essa revisão 
integrativa pode possibilitar a instigação da população e do Estado 
em conhecerem mais sobre esse grupo, e olharem para esses sujeitos 
com mais atenção.
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INTRODUÇÃO 

Os conflitos conjugais, consecutivamente, tornam-se uma va-
riável positiva nas eclosões de situações estressantes no ambiente 
familiar, pois, observa-se a presença de intensas brigas interpessoais, 
ocasionando uma convivência habitual de períodos conturbados, vio-
lentos e desgastantes emocionalmente para ambos os cônjuges, mas, 
principalmente, para os filhos. De acordo com Mota e Matos (2013), a 
maneira como a inter-relação familiar é organizada no seio de um con-
flito representa imagens positivas ou negativas aos eventos por parte 
das observações dos filhos, promovendo, assim, níveis instáveis sobre 
o desenvolvimento orgânico e afetivo. 

Da mesma forma, o divórcio parental e a forma como o térmi-
no matrimonial é estabelecido, também surtem influências na vida 
emocional dos filhos, já que, o divórcio representa a ruptura de um 
ciclo que gera mudanças no interior do núcleo familiar, pois, funções 
que antes apresentavam-se unidas e acolhidas conjuntamente, agora 
compartilham novas direções e perspectivas individualizantes (CANO 
et al., 2009). No Brasil, segundo os dados Estatísticos do Registo Civil 
e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), houve um au-
mento significativo entre casais que buscam o divórcio entre os anos 
de 2016 e 2017, trazendo taxas de 8,3%, em comparação à diminuição 
de novas uniões matrimoniais, que caiu para 2,3% no mesmo período.

Com base nesses dados, percebe-se como o divórcio tem se 
tornado uma pauta cada vez mais emergente na sociedade contem-
porânea, o que nos leva à pergunta norteadora desta pesquisa: como 
os conflitos conjugais e o pós-divórcio interferem na construção da 
afetividade entre pais e filhos? Desse modo, justifica-se a relevância 
deste trabalho em pesquisar sobre os conflitos conjugais e a constru-
ção afetiva em filhos de famílias divorciadas, tendo em vista as modi-
ficações nas estruturas pré-estabelecidas pelos cônjuges durante a 
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vida matrimonial, as consequências nos níveis emocionais dos filhos 
e o importante papel que a família ocupa em sua vida, por ser ela o 
primeiro contato social e afetivo estabelecido.

Assim, este estudo tem como objetivo analisar de que maneira 
os conflitos conjugais e o pós-divórcio podem influenciar na relação 
afetiva entre pais e filhos. Além disso, identificar as consequências 
desses conflitos para o desenvolvimento biopsicossocial dos filhos e 
examinar os fenômenos negativos e positivos que o pós-divorcio traz 
para eles. Para isso, foi feita uma revisão integrativa de literatura de tex-
tos extraídos da base de dados eletrônicos Scientific Eletronic Library 
Online (SciELO) e do Catálogo de Teses e Dissertações (Capes).

METODOLOGIA 

TIPO DE ESTUDO

A revisão integrativa de literatura é um instrumento na constru-
ção de evidências verídicas na busca de sintetizar, analisar e apurar 
o resultado do objeto de estudo desejado pelo pesquisador, no qual 
desenvolve um conhecimento científico através dos acervos biblio-
gráficos para a aquisição de resultados do estudo através de outros 
autores, dessa maneira fundamentando a confiabilidade e a profundi-
dade da investigação para concluir os resultados da revisão integrativa 
(SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).
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QUESTÕES NORTEADORAS

A pesquisa anseia compreender os contextos familiares e seus 
conflitos conjugais como fatores que corroboram nas dificuldades de 
vinculação afetiva de jovens-adultos que viveram momentos conturba-
dos no divórcio dos pais. Para solucionar os questionamentos nortea-
dores do estudo foi executado um agrupamento de dados eletrônicos 
para a construção desta revisão, além disso, utilizaram-se-se questões 
postuladas e adotadas para a pesquisa em questão, sendo elas: Quais 
as consequências dos conflitos conjugais e o pós-divórcio na vida dos 
filhos? E como os filhos observam suas construções afetivas por meio 
da relação parental dos pais?

DELINEAMENTO DO ESTUDO E COLETAS DE DADOS

Para seleção dos artigos foram ordenadas palavras-chaves re-
presentativas e que facilitassem na consolidação da mensuração dos 
resultados, como: “conflito conjugal”, “pós-divórcio” e “separação 
conjugal”. No mais, foram utilizadas duas bases de dados eletrôni-
cos Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Catálogo de Teses e 
Dissertações (Capes), sintetizados na forma de um quadro, contendo: 
título, autores, delineamento do estudo, objetivo, resultados e conclu-
sões, para proporcionar um arcabouço completo dos arquivos selecio-
nados e, assim, relacionar os resultados de forma ativa e comparativa.

PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Na coleta de dados, para efetuar a busca de artigos e descri-
tores, foram localizados 92 artigos nas plataformas definidas para in-
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vestigar a pesquisa, a Scientific Electronic Library Online (SciELO) e o 
Catálogo de Teses e Dissertações (Capes). Na plataforma (SciELO) 
foram aplicadas as palavras “conflito conjugal”, encontrando 56 tra-
balhos científicos para revisão integrativa de literatura, porém, bene-
ficiou-se de apenas 7 artigos caracterizantes; também foi inserido no 
SciELO Brasil o termo “pós-divórcio”, primeiramente, foram encontra-
dos 16 pares de artigos, e após o levantamento e classificação sobre 
os critérios de exclusão, finalizou-se com 3 artigos pertinentes para a 
aplicabilidade dos resultados na prática.

 Já no Catálogo de Teses e Dissertações (Capes) foram localiza-
dos 20 artigos, entretanto, apenas 4 descritores entraram na relação do 
objetivo de pesquisa. Todo o processo de avaliação do estudo obede-
ceu aos seguintes critérios de inclusão: artigos científicos publicados e 
disponíveis de forma integral, artigos que corresponderam à temática 
do estudo e que se encontram na língua portuguesa, e foram descar-
tados os títulos repetidos, indisponíveis para acesso livre e que não 
respondiam à temática determinada pelas pesquisadoras.

 Por meio dessa qualificação de análise, considerando os ob-
jetivos, critérios de inclusão e a exclusão de informações desviantes, 
foi alcançada uma amostra de 14 artigos considerados alinhados na 
síntese do conhecimento, publicados entre os anos de 2006 e 2018, 
observando as atualizações dos estudos nos últimos anos em teorias 
científicas sobre as consequências dos conflitos conjugais, pós-divór-
cio e formação de vínculos interfamiliar somando um período em es-
cala de 13 anos.
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ANÁLISE DE DADOS

Os resultados dos estudos incluídos nesta revisão foram orga-
nizados nas categorias de análise: nomes dos autores, ano de publi-
cação, título da pesquisa, base de dados, periódicos e tipo de estudo, 
sumarizados na Tabela 1. Em seguida, apresenta-se a categoria dos 
principais objetivos e resultados, sistematizada na Tabela 2, em que 
houve aproveitamento de 14 artigos para o uso de mensuração da 
conclusão e estão disponíveis em resumo nas tabelas a seguir, entre-
tanto, foram descartados 78 estudos de conteúdos que não atendiam 
aos critérios de inclusão. 

Compreendidos por intermédio dos resultados apresentados na 
Tabela 1, destaca-se, de maneira longitudinal, o desejo de aprofunda-
mento em realizar a exploração sobre os conflitos conjugais, separação 
e divórcio dos cônjuges e quais as proporções e desfechos que são 
possíveis de serem encontrados em um sistema familiar disfuncional e 
sem intervenções favoráveis para a resolução do conflito e a qualidade 
da relação matrimonial, familiar e pessoal entre pais e filhos. Quanto ao 
tipo de análise de dados, cinco dos estudos fizeram análises quantita-
tivas e cinco de análises qualitativas, três revisões de literatura e uma 
revisão integrativa de literatura, todas na língua portuguesa.
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QUADRO 1.  Revisão integrativa de literatura dos artigos lidos

N º Autores Ano Título Base de 
dados

Periódico/ 
Qualis

Tipos de 
Estudo

1 BENETTI 2006 Conflito conjugal: 
impacto no desen-
volvimento psico-
lógico da criança 
e do adolescente. 

SciELO Psicologia: 
Reflexão e 
Crítica

Revisão 
teórica

 2 BRITO 2007 Família Pós-Di-
vórcio: a visão 
dos filhos

SciELO Psicologia: 
ciência e 
profissão

Qualitativo

3 RABELO 2008 Separação e 
divórcio: conflitos 
conjugais e 
qualidade de vida  

Teses e 
Disser-
tações

Locus.ufv.br Qualitativo

4 MOS-
MANN; 
SARRIERA

2008 A qualidade conju-
gal como preditora 
dos estilos educa-
tivos parentais: o 
perfil discriminante 
de casais com 
filhos adolescentes

SciELO Psicologia Qualitativo

5 GRZYBO-
WSKI; 
WAGNER

2010 Casa do Pai, 
Casa da Mãe: a 
coparentalidade 
após o divórcio

SciELO Psicologia: 
teoria e 
pesquisa

 Qualitativo

6 ZORDAN 2010 A separação conju-
gal na contempora-
neidade: motivos, 
circunstâncias 
e contextos.

Teses e 
Disser-
tações

Repositorio.
pucrs.br

Revisão 
Teórica

7 VIEGAS; 
RAMIRES

2012 Pré-adolescentes 
em psicoterapia: 
capacidade de 
mentalização e 
divórcio altamente 
conflitivo dos pais

SciELO Estudos de 
Psicologia 
(Campinas)

Qualitativo
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8 ROLIM; 
WENDLING

2013 A história de nós 
dois: reflexões 
acerca da formação 
e dissolução da 
conjugalidade

SciELO Psicologia 
clínica

Revisão 
Teórica

9 ARAÚJO 2014 Perdas e separa-
ção: um estudo 
sobre os impactos 
do divórcio.

Teses e 
Disser-
tações

Unicap.br Qualitativo

10 POR-
TUGAL; 
ALBERTO

2015 Caracterização 
da comunicação 
entre progenitores 
e filhos adoles-
centes: estudo 
das variáveis 
sociodemográficas. 

SciELO Ciência 
& Saúde 
Coletiva

Quantitativo

11 MOS-
MANN, 
et al

2017 Conjugalidade, 
parentalidade e 
coparentalidade: 
associações com 
sintomas externa-
lizantes e internali-
zantes em crianças 
e adolescentes

SciELO Estudos de 
Psicologia 

 

Quantitativo

12 ABREU; 
CREPALD

2018 Relação entre o 
pai e os filhos 
após o divórcio: 
revisão integrativa 
da literatura

SCIELO Actualidades 
en Psicología,

Revisão 
Integrativa 

13 MOS-
MANN, 
ET AL

2018 Filhos com Sinto-
mas Psicológicos 
Clínicos: papel 
discriminante da 
conjugalidade, 
coparentalidade 
e parentalidade

SciELO Trends in 
Psychology

Quantitativo 

14 VIAN; 
MOS-
MANN; 
FALCKE

2018 Repercussões da 
Conjugalidade em 
Sintomas Interna-
lizantes e Externa-
lizantes em Filhos 
Adolescentes

SciELO Psicologia: 
Teoria e 
Pesquisa

Quantitativo

Fonte: Elaborado pela autora (2020)
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Quadro 2 - Análise dos estudos localizados contendo objetivos e resultados

Nº Objetivos Resultados

1º O estudo pretende explicar, 
por meio de uma revisão de 
literatura, como as relações 
familiares e os conflitos con-
jugais carregam elementos 
propícios para o desenvol-
vimento de psicopatologias 
em crianças e adolescentes. 

Consolidou-se, por meio da investigação, que não 
existe apenas um único motivo para a iniciação 
do conflito conjugal, na verdade, o fenômeno é 
multidimensional. Os conflitos conjugais causam 
danos biopsicossociais nas crianças e adoles-
centes. Todavia, não é apenas o comportamento 
conflituoso emitido o responsável por desenvolver 
sintomas psicopatológicos, mas sim, a intensidade, 
o conteúdo e a assiduidade que os filhos vivenciam 
nessas exposições conflituosas nos seios familiares.

2º Foi investigada, por meio 
da entrevista semiestru-
turada, a percepção dos 
jovens-adultos, filhos de 
pais divorciados, sobre as 
modificações encontradas 
pelo processo de desvincu-
lação do núcleo familiar.

Cada processo de divórcio possibilitará uma 
reação positiva ou negativa de forma subjetiva 
das pessoas envolvidas, pais e filhos. Não há um 
padrão de como esses sujeitos viverão o rompi-
mento e as mudanças no seio familiar, porém, se 
houvesse uma comunicação transparente sobre 
desejo e necessidade de separação dos cônjuges 
com os filhos, juntos, eles poderiam desenvolver 
reduções de danos por meio do diálogo familiar.

3 Analisar o processo de 
rompimento conjugal e sua 
implicação na qualidade 
de vida familiar, tal como 
observar o manejo da 
pós-separação judicial e 
seus conflitos envoltórios. 

Os dados mostraram que as genitoras têm chances 
maiores de ficarem com seus filhos depois do 
divórcio e menores probabilidade de voltarem ao 
casamento; o fenômeno do divórcio engloba todas 
as classes sociais, mas sua diferenciação está na in-
tensidade da vivência do rompimento dos laços entre 
os casais; houve uma relação direta entre qualidade 
de vida e o divórcio e há alterações significativas na 
vida individual e no desenvolvendo da liberdade e 
autonomia pela exclusão dos conflitos matrimoniais 
entre as mulheres que participaram da pesquisa. 

4 O estudo propôs realizar um 
alinhamento discriminativo 
de casais com filhos ado-
lescentes para caracterizar 
os estilos educativos dos 
cônjuges na presença 
de conflitos conjugais e 
variáveis sociodemográficas.  

Certificou-se que a conjugalidade e as práticas edu-
cativas atuam de forma linear, pois a construção dos 
vínculos familiares é indissociável e multidimensio-
nal. Consequentemente, as práticas parentais refle-
tem no desenvolvimento e na vinculação entre pais e 
filhos, outro elemento que reforça esse pensamento 
é o fato que esses casais não conseguem solucionar 
os seus conflitos, criando níveis desadaptáveis em 
toda estrutura familiar. A intervenção sobre a visão 
do casal é psicossocial e se torna mais adaptativa às 
resoluções de conflito por meio de uma comuni-
cação não violenta, mais verbalizada e saudável.
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5 Verificou-se, em dois 
grupos focais de ex-cônju-
ges, a heterogeneidade de 
experiências pessoais do 
pós-divórcio mediante o 
roteiro-guiado com questões 
de coabitação, práticas edu-
cativas, conjugalidade e vin-
culação entre pais e filhos.

Dessa forma, os resultados mostram que há 
diferentes tipos de coparentalidade após o 
divórcio, ou seja, várias formas de viver o fim do 
casamento e persistir na vida dos filhos e que o 
vínculo parental sobre os filhos é indissociável, 
mesmo com o término da união do casal, pois a 
coparentalidade transmite variáveis positivas ou 
negativas para ambos, percebendo a necessida-
de de uma dinâmica coparental não-violenta.

6 Visa argumentar o fenômeno 
das separações conjugais 
na contemporaneidade 
por intermédio do modelo 
ecológico-sistêmico 
de Bronfenbrenner. 

Assimilando a separação conjugal e a teoria 
bioecológica do desenvolvimento humano de 
Bronfenbrenner, é possível compreender que nós, 
seres humanos, flutuamos em diversas formas de 
construir, habitar, vivenciar os desejos e emoções e 
se desfazer deles, e, mesmo após o rompimento de 
laços afetivos, ainda permeiam variáveis culturais, 
sociais e pessoais indissociáveis. Com o estudo 
se obteve uma maior flexibilidade e tolerância na 
família e na sociedade sobre as novas formas de 
experienciar as diversidades e uniões conjugais. 

7 A pesquisa obteve seu foco 
no processo de psicoterapia 
individual, e depois de cinco 
meses buscou identificar a 
função reflexiva e a capa-
cidade de mentalização de 
pré-adolescentes que viven-
ciaram os conflitos conjugais 
e o divórcio dos pais. 

A intervenção psicológica possibilita aos adoles-
centes uma visão mais adaptativa e estruturada 
de observar os conflitos dos pais e seus próprios 
sentimentos em torno da adversidade familiar. 
Em resultância, nos primeiros cinco meses, 
percebe-se dificuldades e ausência da menta-
lização e após o período previsto houve uma 
maior capacidade de criar vínculos afetivos com 
os pais e diminuição do sofrimento psíquico.

8 Reunir as principais literatu-
ras com elementos na com-
preensão da conjugalidade e 
sua dissolução por meio da 
abordagem sistêmica com 
atuação do psicólogo na 
intervenção aos casais em 
crise e conflitos conjugais. 

Uma dissolução conflituosa causa sofrimento 
profundo na vida dos envolvidos, expandindo 
para manifestações sintomatológicas do corpo. 
As relações interpessoais do mundo pós-mo-
derno exibem vínculos cada vez mais instáveis e 
imediatistas na busca de algo novo e desejado 
pelo ex-casal, revelando novas formas de apreciar 
a conjugalidade mesmo após a separação familiar.
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9 O objetivo do estudo é 
compreender as emo-
ções que emergem entre 
homens e mulheres após a 
desvinculação matrimonial, 
e identificar os aspectos do 
luto vivenciado pelo divórcio, 
tal como a capacidade de 
ressignificação da identidade 
pessoal dos ex-cônjuges. 

Por meio da análise identificou a pluralidade das 
experiências pessoais dos participantes sobre 
seus sentimentos, divórcio e perda amorosa, tendo 
em vista que a forma como nós, seres humanos, 
sentimos, vivenciamos, nos adaptamos às mudanças 
e finalizamos os ciclos é estritamente singular, não é 
linear e nem tampouco tem uma fórmula especí-
fica para experienciar o fenômeno dos divórcios 
e suas disfunções. Em suma, o divórcio encontra 
uma dualidade, seja o favorecimento da qualida-
de de vida com elementos positivos:  liberdade, 
felicidade e amor-próprio, seja a intensificação do 
sofrimento e o desfecho para elementos negativos: 
tristeza, solidão, culpa e saudade, em relação a 
ressignificação da identidade pessoal, visto que o 
processo é internalizante, ou seja, primeira precisa 
conhecer a si próprio, sair do plural para o singular. 

10 O estudo verificou, conjun-
tamente, a concepção da 
comunicação entre pais e 
filhos, tendo em conside-
ração três subobjetivos: (1) 
comunicação em função do 
sexo biológico dos pais e 
filhos, (2) o nível do conflito 
e figura parental indepen-
dentemente do sexo, (3) 
influência da escolaridade, 
área de residência e nível 
socioeconômico e estrutura 
familiar de progenitores e 
adolescentes na visão comu-
nicativa entre pais e filhos. 

Avaliado seus critérios de inclusão percebeu que 
no subobjetivos da pesquisa: (1) em resultado da 
comunicação da parento-filial o estudo mostrou 
uma oposição da literatura, pois os jovens do sexo 
masculino buscam mais seus genitores e amigos 
para conversarem do que suas mães, mesmo que 
tenham um papel de representatividade social mais 
amoroso e compreensivo. No subobjetivo (2) o nível 
de conflito conjugal e de gênero entre pais e filhos 
não existia diferença significativa na comunicação 
conflituosa familiar. (3) em síntese, qualidade 
escolar e nível socioeconômico parental interferem 
negativamente sobre a maneira de interpretação 
e, consequentemente, na comunicação intrafami-
liar, ou seja, quanto menor o nível educacional, 
menor será a capacidade de elaboração da fala e 
de solucionar a problemática do filho. A variável 
área de residência explica que pais da zona urbana 
confiam mais e partilham menos seus problemas e 
desafios, comparados ao contexto rural. A variável 
do estudo discorreu que através da escala COMPA, 
a estrutura familiar mais interativa são famílias do 
pós-divórcio, pois filhos adolescentes tendem a 
confiarem e conversarem mais com, pelo menos, 
algum dos seus   genitores, a magnitude dos dados 
ainda é significativamente pequena para se tornar 
um padrão, em conclusão, existe uma incongruên-
cia na observação realizada entre pais e filhos. 
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11 Analisou a compreensão dos 
pais em proporção da sua 
conjugalidade, parenta-
lidade e coparentalidade 
familiar como elemento 
primordial para abarcar os 
sintomas internalizantes e 
externalizantes dos filhos.

Em suma, ambas as mães e pais, participantes da 
pesquisa, não avaliaram diferenciação nos sintomas 
internalizantes e externalizantes em ações dos 
filhos sobre as disfunções responsabilizadas pelo 
clima intrusivo e conflituoso do casal. Em dados 
estatísticos, 95% apresentaram sintomatologias 
externalizantes (irritabilidade e agressividade) 
e 15% internalizantes (ansiedade, depressão, 
tristeza e baixa autoestima). Há 10% dos casos de 
crianças e adolescentes com demandas clínicas. 

12 Pretendeu verificar a 
continuidade da relação 
entre pai e filhos com a 
finalização do casamento, 
pois existem elementos que 
favorecem o desenvolvi-
mento afetivo intrafamiliar.

Conseguiu encontrar fatores positivos e negativos 
dentro do sistema familiar, aspectos pessoais, 
sociais e culturais, que inviabilizam explicações 
lineares e unicausais. A causa e o efeito dentro do 
processo de formação de vínculo interpassa pela for-
mação e amadurecimento do sujeito, características 
ditas como difusas e conflituosas sem propriedades 
para resolver conflitos e desentendimentos, o que 
causa desnível dentro do seio familiar. Famílias 
com habilidades resolutivas possuem melhor 
qualidade conjugal e uma comunicação mais 
favorável para vinculação e afetividades com filhos.   

13 Investigar em crianças e ado-
lescentes, com e sem sinto-
mas psicológicos clínicos, a 
relação familiar e os efeitos 
sobre as exposições dos 
conflitos conjugais, sua va-
riação de coparentalidade e a 
parentalidade entre o casal. 

O estudo mostrou que disputa e/ou descaso copa-
rental gera comportamentos negativos na vida dos 
filhos por não haver uma organização prévia acerca 
da responsabilidade de parentalidade e das necessi-
dades dos filhos, assim, causando um desequilíbrio 
na estrutura familiar por completo, na relação entre 
pais e filhos, como também nos cônjuges entre si.

14 O estudo voltou-se para 
filhos adolescentes, partindo 
de uma visão individua-
lizante dos participantes 
para efeitos internalizan-
tes e externalizantes da 
perturbação conjugal diante 
dos conflitos entre os pais. 

Na percepção dos filhos, os níveis de afetividade e 
conflitos conjugais são moderados, mas o estudo 
chamou atenção a proporção da identificação 
dos tipos de violências, no qual percebeu que 
a violência psicológica está mais relacionada 
às genitoras e a violência física para ambos os 
cônjuges, ou seja, tanto homens e mulheres 
serão os autores de agressões físicas. Outro 
dado importante da pesquisa, foi que 61,8% dos 
adolescentes experienciou pelo menos um episódio 
de violência física ou psicológica entre os pais.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Conflito conjugal versus sintomatologia  
em crianças e adolescentes

O sistema familiar fornece uma estrutura circunstancial, seja de 
ordem favorável ou desfavorável. A base familiar discorre a personifi-
cação do filho, possibilitando funções internalizantes e externalizan-
tes ao advento do sofrimento psíquico em crianças e adolescentes. 
Segundo a investigação de Benetti (2006), discordância parental, até 
certo ponto, alcança um conteúdo de fundamentação saudável, as-
sim, possibilitando uma visão capaz de manejar e solucionar possíveis 
problemáticas da vida, caso os pais tenham habilidades sociais de 
resolução de conflitos. Porém, em famílias que se encontram em níveis 
desregulares e com comunicação violenta, os desentendimentos con-
jugais prevalecem e propiciam variações emocionais, físicas, sociais e 
psicológicas nos filhos, principalmente quando ocorre grande frequên-
cia do conflito. 

Contudo, percebeu-se, dentro do estudo, que há outros parâ-
metros complementares para consolidação do conflito parental, tendo 
em vista que, não é o conflito conjugal estritamente o causador e deter-
minista para adoecimentos psíquicos dos envolvidos com rompimento 
matrimonial, dessa maneira, encontrou descritores essenciais na fun-
cionalidade, tais como, a dinâmica familiar, a intensidade do conflito, o 
conteúdo da discussão, qual intervenção é usada para solucioná-la ou 
se não há uma função ativa para solucionar. 

Os impactos negativos referidos dentro da pesquisa expõem a 
violência física e verbal entre o casal como aspectos que se intensifi-
cam devido à instabilidade no desenvolvimento emocional, cognitivo e 
comportamental quanto ao envolvimento do processamento de sinto-
matologias em crianças e adolescentes, ou seja, isso acontece pela re-
lação de exposição ao conflito conjugal e intensidade delas, trazendo 
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uma somatória dos conteúdos de vulnerabilidade física e psicológica, 
tal qual a forma de solução da problemática.

Dentro da implacabilidade dos sintomas psicológicos pelas re-
lações familiares ao longo dos anos, foi buscando-se compreender 
cada vez mais e melhor essas dinâmicas multidimensionais, suas es-
truturações familiares e as consequências dos conflitos conjugais para 
o desenvolvimento de maturação e formação positiva na vida dos fi-
lhos. Para Mosmann et al. (2018), qualidade parental faz sintonização 
entre pais e filhos, quanto mais os cônjuges possuem coparentalidade 
saudáveis, maior é o nível de interação, vinculação e acolhimento com 
seus filhos. A dinamicidade de elaborar e resolver os conflitos conduz 
a promoção da harmonia para amplificação de comportamentos favo-
ráveis entre pais e filhos. 

Em conclusão, o descritor que mais se mostrou ativo para 
comportamentos sintomatológicos de crianças e adolescentes foi a 
competitividade parental, dentro da análise do estudo seus níveis são 
chamativos. Torna-se de responsabilidade dos pais achar uma forma 
de resolver essa coparentalidade conflitante entre ambos de forma 
mais saudável possível, visto que, sempre existem desentendimentos 
quando se trata do processo de disputa ou ausência de verbalização 
dos pais para proporcionar uma adequação tanto entre os próprios 
genitores como também na comunicação com seus filhos. Estando 
carregados de atrito sem abertura para os diálogos familiares, intensi-
ficam-se os efeitos negativos e são estabelecidas vias de sentimentos 
intolerantes, estressantes e com sintomas psicológicos clínicos, liga-
dos à função de exposição da rivalidade conjugal. Então, os subsiste-
mas estão categorizados seguindo uma sequência de relevância para 
a proporção de sintomas psicológicos, sendo eles respectivamente: a 
coparentalidade, a parentalidade e a conjugalidade.

A verbalização entre os pais seria a intervenção mais proporcio-
nal para o surgimento de uma comunicação mais aberta em escutar as 
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queixas e os sentimentos, principalmente quando os familiares conse-
guem perceber os comportamentos não usuais dos filhos, a partir dis-
so buscam acompanhamento psicológico, supondo que o problema 
é a criança ou o adolescente, mas, no entanto, foi o sistema familiar 
conflitante que resultou em sintomas clínicos. Em suma, toda formação 
familiar pode estar no processo psicológico para possibilitar autoco-
nhecimento entre o casal, redução dos conflitos e auxiliar nos sintomas 
psicológicos dos filhos (MOSMANN et al., 2018, p. 442).

Depois do divórcio entre pais e filhos

Sobre o estudo de família pós-divórcio, segundo Brito (2007), 
mais uma vez percebe-se um dinamismo na jornada dos conflitos con-
jugais e a separação como ruptura para uma tentativa de solução e re-
dução dos sintomas vivenciados pelos conflitos familiares. Na percep-
ção dos participantes - filhos de pais divorciados do sexo masculino e 
feminino, entre 21 a 29 anos de idade - os pais foram os responsáveis 
pelo mal-estar familiar, afastamento afetivo e sofrimento psicológico. 

Entre os depoimentos dos colaboradores, compreende-se que 
não há uma forma para discorrer sobre a temática do divórcio por 
apresentar aspectos multifacetados e, principalmente, porque está se 
falando de seres humanos que flutuam em seus próprios universos e 
questões individualizantes, isso quer dizer que não se encontra um pa-
drão específico ao pós-divórcio, pois, cada um vive o rompimento da 
estrutura familiar e utiliza seus processamentos de mentalização para 
entender os conflitos dos pais. Os dados explicam que, mesmo com 
o divórcio dos cônjuges, haverá situações desgastantes como os pais 
se casarem de novo e comunicações não saudáveis, o que contribui 
arduamente para que os filhos se afastem de um dos genitores ou dos 
dois, da mesma forma que pode se afastar também de outros familia-
res, carregando sentimentos disfuncionais a longo prazo.
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As investigações das dissoluções conjugais participam cada vez 
mais da atualidade, abrindo portas às possibilidades de novas cons-
truções familiares pelo viés do pós-divórcio, estando cada vez mais 
naturalizado que os ex-cônjuges iniciem futuramente novas relações 
e até se casem novamente. No entanto, essa possibilidade não quer 
dizer que ambos estejam preparados para o rompimento, pois, toda 
separação entre indivíduos causa sofrimentos, mudanças pessoais e 
estruturais, principalmente ao se falar dos sistemas familiares com fi-
lhos, que possuem laços mais duradouros, o que dificulta ainda mais 
o afastamento definitivo entre os ex-cônjuges. De acordo com Rolim e 
Wendling (2013), não é apenas a desmembração dos pais, necessita 
entender o desenvolvimento e uma nova adaptação em oposição à an-
tiga união familiar existente. Para além dos fatores negativos, o divórcio 
conjugal pode ainda trazer benefícios, como a redução dos conflitos 
ou o distanciamento parental entre um dos genitores e seus filhos, 
ocasionado por uma relação conflitante entre eles.

A coparentalidade pós-divórcio, por sua vez, continua, neces-
sariamente, ativa, visto que os laços parentais continuam pelo de-
senvolvimento educacional e o bem-estar do filho, pois essa função 
é indissociável à parentalidade e coparentalidade dos ex-cônjuges. 
Fez-se notável buscar entender como ocorreu a dissolução do ca-
sal, se houve um diálogo pelos cônjuges de forma consensual ou 
conflituosa. Todas as características são essenciais para suscitar as 
compreensões das construções familiares e suas relevâncias na vin-
culação entre pais e filhos. 

Quanto mais expostos estão ao desentendimento dos pais, maio-
res são suas consequências biopsicossociais. Na exploração da análise 
dos pesquisadores Grzybowski e Wagner (2010), também se observa 
que os ambientes familiares com pais separados não podem ser con-
ciliados, havendo uma gama de diversidades de pais, mães e filhos en-
redados pelo pós-divórcio e pela desvinculação afetiva. Os resultados 
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comprovam que não adiantava um vínculo saudável apenas com os 
filhos, por isso, é de caráter indispensável uma prazerosa parentalida-
de - até mesmo entre pais divorciados - à disposição dos filhos para 
proporcionar uma vida harmônica em todas as dimensões familiares.  

A comunicação entre pais e filhos 

Conforme o estudo de Portugal e Alberto (2015), existem condi-
ções sociodemográficas que possibilitam variações nas comunicações 
entre genitores e filhos adolescentes, com isso, procurou-se fazer uma 
investigação em três subobjetivos para possibilitar o entendimento. Os 
autores levantam a comunicação, primeiramente, em função do sexo 
biológico dos pais e filhos, segundo, aos níveis dos conflitos e figura 
parental independentemente do sexo e terceiro, a influência da esco-
laridade, área de residência, nível socioeconômico e estrutura familiar.

De acordo com a análise, verificou-se que os genitores com 
pouco nível educacional têm dificuldades em iniciar ou continuar um 
diálogo com seus filhos, diferentemente dos casais com um maior nível 
de escolarização, pois estes contêm mais abertura para compartilha-
rem problemáticas, portanto, as divergências educacionais, sociais, 
ambientais e as divergências de gênero propiciam uma resposta posi-
tiva ou negativa por meio da verbalização entre pais e filhos. A comu-
nicação entre as pessoas é a maneira mais adequada para solucionar 
e explicar determinados conteúdos, um processo fundamental para a 
socialização humana, especialmente quando tem conflitos conjugais. 
Assim, a partir de uma narração mais favorável vinda dos genitores, há 
uma maior facilidade em reduzir o aparecimento de novas brigas e dis-
cussões mais violentas, seja verbalmente, fisicamente ou até mesmo, 
psicologicamente (ABREU; CREPALD, 2018).
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Na pesquisa de Mosmann e Sarriera (2008), explica-se que a 
conjugalidade e as práticas educativas atuam de forma linear, pois a 
construção dos vínculos familiares é indissociável e multidimensional, 
consequentemente, as práticas parentais refletem no desenvolvimento 
e na vinculação afetiva entre pais e filhos. Outro elemento que reforça 
esse pensamento é o fato de que esses casais não conseguem solu-
cionar os seus conflitos, criando níveis desadaptativos em toda estru-
tura familiar. A melhor intervenção seria a psicoterapia sobre a visão 
do casal para ajudá-los a se tornarem mais adaptativos às resoluções 
de conflito por meio de uma comunicação não violenta e com mais 
verbalização para facilitar a qualidade parental. 

Conforme Viegas e Ramires (2012), as intervenções psicoló-
gicas auxiliam os adolescentes no entendimento da conjugalidade 
conflitante dos pais, para assim, terem visões mais adaptativas dos 
próprios sentimentos em torno da adversidade familiar. O setting te-
rapêutico possibilita as práticas da escuta, diálogos e de acolhimento 
do sofrimento psíquico vivenciados pelos filhos e causados pelo divór-
cio conturbado dos pais. Suas emoções são colocadas em exposição 
para autoconhecimento e aceitação da separação sem culpabilização 
ou responsabilidades pela desvinculação do casal.  Os resultados des-
ses estudos apontam que os pacientes que passaram por psicoterapia 
antes dos primeiros cinco meses, perceberam dificuldades na aceita-
ção do divórcio, mas, posteriormente, com cinco meses de acompa-
nhamento psicológico os filhos têm uma conceitualização mais desen-
volvida e flexível para acontecimentos do divórcio conjugal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio dos dados analisados e discutidos, percebeu-se que 
os conflitos conjugais e o divórcio influenciam positivamente e negati-



458S UMÁR I O

vamente na conjuntura familiar. Dentro de um contexto conflitante, pais 
e filhos tendem a vivenciar episódios diários de intensas brigas, sem 
oportunidades de diálogos e soluções saudáveis para o funcionamen-
to da família, ocasionando na baixa qualidade conjugal, dificuldade na 
afetividade e na comunicação com seus filhos, afinal, ambientes onde 
ocorrem intensas manifestações de violências entre ex-cônjuges forne-
ce, consequentemente, respostas sintomatológicas nos filhos, o que 
dificulta o desenvolvimento social, cognitivo, pessoal e afetivo deles.   

O presente estudo conseguiu explanar uma visão mais am-
pla e não linear dos conflitos conjugais, pois, compreendeu que os 
conflitos não ocorrem, especificamente, pelo sofrimento psíquico e 
mal-estar dos sujeitos, mas sim, pela proporção da intensidade, fre-
quência, falta de comunicação sobre os conflitos dentro e fora dos 
âmbitos familiares. Cada filho participante da discussão percebe, ab-
sorve e reage aos comportamentos de ambos os genitores, da sua 
maneira, para lidar com as suas angústias. Um ambiente regido pelo 
autoritarismo, intensas violências físicas e psicológicas, ao invés de 
respeito, cuidado e amor, intensifica ainda mais os conflitos conju-
gais, pois nele não costuma existir abertura para um diálogo parental 
consciente, em vista disso, 

Dessa forma, prova-se que, com a revisão integrativa de litera-
tura, os resultados são refutados, pois não são apenas contingências 
negativas encontradas no presente estudo, foi determinado pela aná-
lise dos dados que os conflitos conjugais e o pós-divórcio discorrem 
de consequências tanto negativas quanto positivas na vida dos filhos, 
tornando-os dois fenômenos indissociáveis. Dessa forma, tanto pode 
ativar sintomas prejudiciais à saúde psicológica, baixa comunicação 
com os genitores e redução na afetividade entre um dos pais com 
seus filhos como também pode favorecer nas reduções de brigas e es-
tresses, proporcionando uma melhor qualidade de vida e saúde men-
tal. Além disso, vale ressaltar que há um pertencimento familiar, pois 
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não existe uma única forma de experimentar, interpretar e aceitar, cada 
núcleo familiar enfrenta dificuldades diversificadas para reconhecer e 
solucionar as problemáticas conjugais e ex-conjugais.

Uma das soluções para o problema seria através da psicote-
rapia tanto para os genitores diante dos conflitos de coparentalidade, 
como também pelas cenas de violências e vulnerabilidades presen-
ciadas pelos filhos, na intenção de fornecer saúde mental, alívio das 
contingências causadas pela disfunção do casamento dos pais e qua-
lidade de vida. A Intervenção psicológica seria a melhor maneira de 
encorajar o autoconhecimento, adquirir habilidades sociais, possuir 
uma visão mais adaptativa e sem culpabilização do rompimento dos 
laços materno e paterno, além dela, outra maneira seria a tomada de 
consciência para desenvolver uma comunicação não violenta, ou seja, 
diálogos mais compreensíveis, empáticos e responsáveis para adqui-
rirem uma qualidade conjugal e familiar mesmo após o divórcio.  

Nesse segmento, apontam-se contribuições e limitações de 
pesquisa. As limitações referem-se à carência de estudos mais apro-
fundados e longitudinais sobre a construção afetiva de filhos com pais 
divorciados e novas atualizações de pesquisa acerca desse tema que 
é crescente na vida dos brasileiros. Logo, enfatiza-se a relevância de, 
por intermédio da revisão integrativa de literatura, compreender a ne-
cessidade e fundamentação de novos posicionamentos científicos e 
teóricos para o conhecimento em campo acadêmico e para profissio-
nais envolvidos com saúde mental de crianças e adolescentes.
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INTRODUÇÃO 

O corpo social possui uma intensa limitação no tocante à comu-
nicação com Pessoas com Deficiência (PcD) auditiva. Isso é decorren-
te da falta de conhecimento e preparo que atinge até mesmo os pro-
fissionais da educação, fazendo, assim, com que o ambiente escolar 
represente inúmeras dificuldades para quem lida com essa deficiência. 
Portanto, o processo intelectual e social dessas pessoas acaba sendo 
prejudicado, tanto pela ausência do suporte da equipe escolar, quanto 
pela pouca participação da família na missão da inserção social. 

Nesse sentido, escola e família devem atuar em cooperação e 
com enfoque nos mesmos objetivos. Sendo assim, o papel da família 
deve ser baseado no apoio e no estímulo, para que os filhos se empe-
nhem na construção da autoaceitação, da autonomia e a criação de re-
lações sociais significativas. E a escola tem o dever de aperfeiçoar suas 
estruturas para prestar um serviço educacional de qualidade e inclusivo.

Parte importante da dissolução da problemática da exclusão 
social de pessoas com deficiência auditiva, especialmente no campo 
escolar, centra-se em fatores como: resiliência, colaboração, encora-
jamento familiar e preparo profissional, pois se entende que a referida 
questão é consequência do preconceito. A falta de compreensão acer-
ca das deficiências, assim como as dificuldades de manejo dessas 
em sala de aula, fazem com que os estereótipos prevaleçam, o que 
potencializa a discriminação.

  Na sociologia, a inclusão é considerada uma medida de con-
trole social por meio da integração entre administração pública e so-
ciedade, onde se busca soluções de problemas e conflitos, criando 
um ambiente mais justo e igualitário (PORFÍRIO, 2020). Portanto, com-
preende-se que a inclusão social na escola pretende assegurar que às 
pessoas com deficiência tenham acesso à educação, que é um direito 
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básico destinado a todos. De modo que, havendo uma inclusão nas 
escolas, será possível o desenvolvimento de habilidades sociais e tam-
bém da resiliência, pois os sujeitos estarão ocupando um espaço vital, 
conseguindo se comunicar, construindo novas relações com pessoas 
diferentes e tendo o suporte da família por meio da participação ativa 
nesse processo. 

Inserido nesse contexto, este estudo, em formato de revisão sis-
temática, evidencia a seguinte problemática: como pessoas com de-
ficiência auditiva enfrentam as dificuldades de comunicação inerentes 
ao processo educacional, considerando as significativas adversidades 
impostas pelo processo ensino-aprendizagem? 

Logo, é importante destacar que a compreensão da resiliência 
adotada por esse estudo, parte das pesquisas de Libório (2010), que 
está longe de se referir unicamente a traços individuais, sendo essa 
associada com as características do meio ocupado pelas crianças, 
adolescentes, suas famílias e comunidades, assim como o contexto 
político. Trata-se de uma forma menos individualizante de conceber 
resiliência, minimizando a tendência de atribuir ao sujeito, de forma 
singular, a responsabilidade por seu insucesso. 

O objetivo deste estudo consistiu em analisar como pessoas 
com deficiência auditiva, que são tidas como “resilientes”, enfrentam 
as dificuldades de comunicação inerentes ao processo educacional.

 METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida segundo os preceitos da revisão 
sistemática de literatura, onde se buscou nas bases de dados Scienti-
fic Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Portal de Periódicos Eletrôni-
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cos em Psicologia (PePSIC) pelos descritores: “educação”, “inclusão”, 
“deficiente”, “auditivo”, “resiliência” e “resiliência e apoio familiar”. Para 
tal, foram utilizados os operadores booleanos “AND” e “OR”.

O método de abordagem foi o dedutivo, que se constitui pela 
análise das informações apresentadas nos materiais encontrados 
(SEVERINO, 2017). Dessa forma, foi possível utilizar tais textos como 
referências para construção de discussões e conclusões próprias. E 
quanto aos métodos procedimentais, optou-se pelo comparativo e 
histórico, reunindo, assim, a análise das diretrizes que se desenvolve-
ram ao longo do tempo, motivadas pelo objetivo de oferecer o ensino 
para as pessoas com deficiência auditiva, bem como os resultados de 
outros estudos que pudessem viabilizar a investigação das políticas 
públicas desenvolvidas até o momento.

Os critérios de inclusão foram: arquivos publicados entre o pe-
ríodo de 2015 e 2020, escritos na língua portuguesa ou com tradução 
acessível e disponíveis de forma integral e gratuita. Em contrapartida, 
os critérios de exclusão foram baseados na não constatação de qual-
quer dos requisitos anteriormente citados. 



466S UMÁR I O

Fluxograma 1 – Etapas de seleção do material de referência

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

Por fim, a técnica para a realização da análise dos dados cole-
tados foi baseada no modelo desenvolvido por Bardin (2011), que é 
caracterizado pela leitura detalhada das principais informações encon-
tradas, com a finalidade de produzir uma discussão rica e crítica a res-
peito do tema proposto. Nesse sentido, iniciou-se com a pré-análise, 
que se caracteriza pela exploração preliminar do material coletado, de 
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forma que se estabeleça uma sistematização para a segunda parte do 
processo, que é a exploração do material. Na segunda parte, é permi-
tido o aprofundamento da análise dos dados, de forma que a relação 
com o referencial teórico e objetivos da pesquisa se tornem perceptí-
veis. E, por último, realiza-se a análise do conteúdo, onde se executa 
o tratamento dos resultados obtidos, ressaltando as informações mais 
relevantes (BARDIN, 2011).

ANÁLISE DE DADOS

Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, a amos-
tragem final da pesquisa foi constituída por 16 estudos, que serviram 
como referência de análise para a construção das discussões sobre o 
tema, utilizando informações da literatura geral e comparando-as com 
os resultados observados.

O Quadro 1 apresenta as principais características das 16 pes-
quisas de referência.

Quadro 1 - Principais características dos estudos de referência

AUTOR/ ANO TITULO OBJETIVOS RESULTADOS E
DISCUSSÕES

BACALHANI, 
V.  (2016).

A importância da família 
na inclusão de alunos 
portadores de deficiên-
cia auditiva na ESG-Ma-
zicuera-Gondola- No 
período de 2015 a 2016

Investigar a impor-
tância das famílias na 
inclusão de alunos 
portadores de 
deficiência auditiva.

Os professores eram forma-
dos em pedagogia, mas sem 
uma formação complemen-
tar para lidar com alunos 
com deficiência auditiva.
Os pais possuíam pouca 
disponibilidade e conhe-
cimento para colaborar 
com a escola. Portanto, há 
necessidade da partici-
pação ativa da família no 
processo educativo.
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FIGUEIREDO, J. 
de F. (2016)

A INCLUSÃO DO ALUNO 
SURDO NO ÂMBITO 
ESCOLAR: um desafio 
aos profissionais de 
educação em parceria 
com a família.

Refletir diante do 
contexto e inclusão 
do aluno surdo no 
âmbito escolar.

Para que a inclusão ocorra 
é necessário inovar práticas 
pedagógicas e educativas 
que venham a quebrar os 
paradigmas arraigados.
A verdadeira inclusão 
faz parte do processo de 
democracia em educação

ALVES, D. de 
L. (2017)

Inclusão escolar e os 
alunos com deficiên-
cia auditiva na rede 
regular de ensino.

Discutir o proces-
so de inclusão 
de alunos com 
deficiência na rede 
regular de ensino.

O aluno com surdez 
tem grande chance de 
compreender as atividades 
passadas pelo professor. 
É preciso reconhecer o 
aluno como agente ativo 
e capaz de aprender

ARAUJO, E. 
da S. (2017)

Parceria entre 
família e escola na 
educação e inclusão 
da criança surda.

Investigar e refletir 
a relação entre 
família e escola para 
promover a inclusão 
da criança surda

O corpo escolar e a família 
precisam atuar juntas para 
expandir o ambiente linguís-
tico, a aprendizado e a supe-
ração das crianças surdas.

SOUZA, L. do 
N. M.; SILVA, I. 
de F.; LIMA, W. 
P. de (2017).

A inclusão do 
deficiente auditivo: 
na educação infantil e 
nas séries iniciais do 
ensino fundamental

Analisar o proces-
so de iniciação 
das crianças com 
deficiência auditiva 
na educação e como 
os professores lidam 
com os desafios.

O tratamento adequado 
e especializado é um 
direito da criança. Cabe ao 
Estado, à Família e à escola 
garanti-los.  Os professores 
precisam de qualificação   
para lidar com crianças 
deficientes auditivas de 
forma mais assertiva.

PARTELLI, I. B.; 
MENGALES, R. 
M. S. (2017)

A FAMÍLIA E A ESCOLA 
NA APRENDIZAGEM 
DO ALUNO SURDO

Analisar a importância 
da Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS) 
no currículo escolar 
da educação básica.

A Língua de Sinais é 
essencial para o desenvol-
vimento do aprendizado do 
aluno deficiente auditivo. 
Toda a comunidade escolar 
precisa ser capacitada para 
se inserir nesse universo. As 
leis que incluem os alunos 
com deficiência auditiva 
precisam sair do papel.
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DE PAULA, E. 
T.; DEL-MASSO, 
M.C. S. (2018)

Influência das relações 
familiares no desenvol-
vimento da linguagem 
do estudante com 
surdez na Educação 
de Jovens e Adultos

Investigar como o 
estudante surdo da 
Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) 
avalia o uso da Língua 
Brasileira de Sinais – 
LIBRAS pelos mem-
bros de sua família.

A escola, ainda que de 
modo incipiente, oferece 
oportunidades aos familiares 
para a aprendizagem da 
língua de sinais. E, apesar 
da baixa adesão das famílias 
aos projetos desenvolvidos, 
notou-se o protagonismo 
dos surdos na busca de 
outros espaços para as 
trocas e comunicações.

GONZALEZ, C. 
A.; BATISTA, 
N. C. (2018)

A realidade da inclusão 
dos deficientes 
auditivos em escolas 
públicas de Araçatuba

Verificar de que 
maneira as escolas 
atendem os alunos 
surdos na sala de 
aula regular e nas 
ações do AEE.

As professoras procuram 
realizar o trabalho de 
maneira organizada e 
planejada, respeitando a 
cultura de cada escola, 
incluindo o aluno surdo e 
priorizando o desenvol-
vimento e autonomia.

SANTOS, I. 
S. (2018).

Processo de resiliên-
cia em universitários 
com deficiência

Analisar os processos 
de resiliência em 
universitário com 
deficiência, conside-
rando quais práticas 
de inclusão escolar 
podem estar associa-
das a fatores proteti-
vos nesse contexto.

Ainda há práticas 
excludentes nas universi-
dades, por isso persistem 
práticas desalinhadas aos 
pressupostos da educação 
inclusiva. As pessoas com 
deficiência que acessam o 
ensino superior demonstram 
processos de resiliência 
no enfrentamento das 
adversidades decorrentes da 
deficiência e da sociedade.

UCHÔA, J. P.; 
NICOLETTI, L. 
P.; CARDOSO, 
V. D. (2018)

A INCLUSÃO DO ALUNO 
COM DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA NAS AULAS 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 
O Professor em Contexto

Analisar a percepção 
do professor de Edu-
cação Física sobre 
a inclusão do aluno 
com deficiência au-
ditiva em suas aulas

A ausência ou oferta mínima 
de disciplinas relacionadas 
à Inclusão e LIBRAS nos 
currículos de graduação ou 
pós-graduação, assim como 
a falta de estrutura adequada 
nas escolas, transformam a 
Inclusão em um processo 
árduo e demorado.
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VALANDRO, 
A. F. (2018).

Deficientes auditivos 
no ambiente escolar 
regular realidades 
enfrentadas perante 
à inclusão – uma 
revisão bibliográfica.

Apresentar as 
dificuldades vividas 
por deficientes 
auditivos no ambiente 
escolar regular e as 
realidades que even-
tualmente se formam 
mediante a inclusão.

As realidades enfrentadas 
por deficientes auditivos pe-
rante o processo de inclusão 
vão desde a falta de preparo 
das escolas até a falta de 
conscientização da socieda-
de em que estão inseridos. 
São necessárias mudanças 
para que esse público não 
tenha tanta dificuldade no 
processo de escolarização.

FONSECA, C. 
R.; NETO, J. 
P.; GOMES, S. 
N. (2019)

Desafio dos alunos com 
deficiência auditiva 
no ensino regular

Analisar as políticas 
educacionais median-
te ao processo de in-
clusão do aluno surdo 
nas escolas regulares

Existem grandes avanços 
nos espaços da rede de 
apoio (AEE), o qual se 
percebe a concretização da 
proposta. E mesmo com 
a existência de Políticas 
Públicas de inclusão, 
é necessário que os 
profissionais da educação 
sejam capacitados.

LOPES, M. 
R. (2019)

Educação inclusiva 
na perspectiva de 
professores de alunos 
com deficiência auditiva

Identificar, a partir 
da percepção dos 
professores, as 
principais dificulda-
des enfrentadas pelos 
alunos com deficiên-
cia auditiva durante o 
ensino fundamental I.

Os professores não estão 
preparados para ensinar 
crianças surdas e o ensino 
de LIBRAS deixa a desejar. 
Os professores devem 
receber auxílio e incentivo 
para desenvolver estratégias 
de atuação com alunos 
com deficiência auditiva.

NASCIMENTO, 
C. P.; MENDES, 
I. de O. (2019).

Família no processo 
de ensino- aprendiza-
gem da criança com 
deficiência auditiva.

Investigar a influência 
da participação 
familiar no processo 
de ensino-aprendiza-
gem da criança com 
deficiência auditiva

A barreira de comunicação 
criada nos anos iniciais 
de uma criança surda 
pode atrasar a absorção 
de conhecimentos na vida 
escolar. A diferença do 
desempenho entre crianças 
ouvintes e surdas ocorre, 
provavelmente, pela razão 
dos educadores ainda não 
possuírem a qualificação em 
LIBRAS ou devido às falhas 
de comunicação na família.
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PEREIRA, R. R. 
et al. (2019).

Estresse e caracterís-
ticas resilientes em 
alunos com deficiência 
e TFE na UFPA

Descrever as caracte-
rísticas sociodemo-
gráficas e acadêmicas 
de alguns estudantes 
e correlacioná-las 
com os níveis de 
estresse e resiliência.

Alunos com níveis elevados 
de estresse têm níveis 
moderados e baixos de 
resiliência.  Acredita-se 
que o desenvolvimento de 
programas que visem à 
manutenção de estratégias 
eficazes de enfretamento em 
situações adversas no con-
texto acadêmico seja útil.

JOCA, T. T.; 
MINGUBA, M. 
C. (2020)

Processos de resiliência 
pessoa surda com base 
nas relações familia-
res estabelecidas.

Apresentar as 
contribuições de 
uma família resiliente 
no processo de 
viver como surda.

A resiliência familiar 
contribuiu para a desen-
voltura da pessoa surda. 
Oferecer oportunidades sem 
aplicar grandes distinções 
aos portadores de alguma 
deficiência faz com que 
estes consigam desen-
volver suas habilidades.

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

Os resultados da pesquisa mostraram um universo composto 
por cenários diversificados. Pois se denotou que há grupos familiares 
que são, aparentemente, distantes do processo de ensino-aprendiza-
gem dos seus integrantes surdos, e outros em que pais ou responsá-
veis são totalmente participativos, incentivando o desenvolvimento das 
habilidades das pessoas surdas com as quais convivem. Neste último 
caso, percebe-se a construção de um equilíbrio para lidar com as limi-
tações e viver em uma sociedade. No entanto, outros vários fatores de 
influência podem ser observados em ambas as conjunturas.

A formação acadêmica dos professores foi uma questão men-
cionada nos resultados de 06 (seis) dos estudos analisados, que ob-
jetivavam investigar como se dá a atuação frente aos alunos com defi-
ciência. Nesse sentido, Uchôa, Nicoletti e Cardoso (2018) tratam que a 
inexistência ou a oferta mínima de disciplinas direcionadas à inclusão, 
assim como LIBRAS, nos currículos de graduação ou pós-graduação, 
resultam em consequências significativas. A lacuna na preparação 
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desses profissionais faz com que, ao lidarem junto a alunos com algu-
ma deficiência, não saibam quais posturas adotar.

Diante dessa situação, Bacalhani (2016) ressalta a importância 
de oferecer formação complementar para que os professores consi-
gam atuar de maneira eficiente, adequada e inclusiva. Tal concepção 
é ainda corroborada por Lopes (2019), que destaca que os professo-
res precisam de auxílio e de incentivo para desenvolver as estratégias 
necessárias para suprir as necessidades do público com deficiência. 

De acordo com as concepções construídas por Nascimento e 
Mendes (2019), as diferenças de desempenho entre crianças surdas 
e ouvintes, nem sempre, ou não completamente, devem ser atribuídas 
às questões limitantes da deficiência, pois essas também decorrem 
da qualificação insuficiente, ou inexistente, de grande parte dos edu-
cadores para se comunicarem em LIBRAS, além de possíveis falhas no 
trabalho conjunto entre a escola e as famílias.

Ademais, sobre as dificuldades na inserção dos alunos com de-
ficiência auditiva no ambiente escolar, Partelli e Mengales (2017) tocam 
em um ponto relevante: Além da existência de leis que visam garantir a 
participação dessa comunidade no ensino regular, é necessário que as 
instituições possuam condições adequadas para recebê-los e oferecer 
assistência para suas necessidades. 

A esse respeito, é pertinente a observação de Gonzalez e Batista 
(2018), que esclarecem que quando escolas, colaboradores e socie-
dade respeitam os direitos e necessidades dos alunos especiais, sua 
dignidade está sendo garantida e o desenvolvimento da sua educação 
é viabilizado. 

Pereira et al. (2019) corroboram com essa concepção ao afir-
marem que a inclusão de deficientes auditivos no ambiente escolar 
ocorrerá, de maneira plena, se forem desenvolvidos programas com 
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o objetivo de lançar estratégias de enfrentamento e superação das 
situações adversas que venham a surgir e dificultar esse processo.

Para tanto, Joca e Minguba (2020) afirmam que é indispensável 
que a sociedade ofereça oportunidades, sem criar grandes distinções 
àqueles que apresentam alguma deficiência, respeitando as limita-
ções de cada, mas também possibilitando que suas habilidades sejam 
exploradas e desenvolvidas. Seguindo tais premissas, será possível 
transformar a realidade em um convívio mais justo e igualitário. 

No tocante à convivência das pessoas com deficiência auditiva 
em sociedade, notou-se que, ao se depararem com a pouca partici-
pação das famílias nos processos de socialização, tendem a buscar 
por outros grupos, onde possam garantir uma comunicação plena. E, 
nesse sentindo, acabam se tornando protagonistas de várias situações 
(DE PAULA E DEL-MASSO, 2018)

Esse aspecto se aproxima do foco de análise deste estudo, no 
qual buscou analisar a resiliência dos deficientes auditivos ao serem 
inseridos nas instituições educacionais, considerando as condições de 
inclusão e o apoio familiar nesse processo. 

Portanto, Araújo (2017) salienta que a família e a equipe escolar 
devem buscar construir uma relação de colaboração mútua, de modo 
que ambos os lados possam oferecer suporte não apenas para o aluno 
com deficiência auditiva, mas também entre si. 

Em consonância, Valandro (2018) destaca a essencialidade de 
serem planejadas, desenvolvidas e implementadas alternativas capa-
zes de mudar esse cenário de dificuldade de inserção dos deficientes 
auditivos no meio educacional e no meio social, permitindo que esses 
sujeitos possam demonstrar e desenvolver suas habilidades em par-
ceria com todo o restante da sociedade. 
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Sobre esse aspecto, Alves (2017) aborda o reconhecimento 
dos alunos com deficiência auditiva como agentes ativos e capazes 
de absorver os ensinamentos que lhes são transmitidos, de modo 
que os professores percebam que esses alunos apenas exigem 
maiores cuidados ou dedicação especial, mas que tais característi-
cas não são definitivas sobre sua capacidade intelectual, de convívio 
ou desenvolvimento. 

Diante de todos os dados analisados até o momento, é possível 
perceber o quanto a resiliência é uma habilidade que tem seu desen-
volvimento em uma postura de necessidade para os deficientes au-
ditivos que, constantemente, enfrentam desafios extras quando com-
parados aos indivíduos que não possuem nenhuma limitação (JOCA; 
MUNGUBA, 2020). 

Para lidar com esses obstáculos, os deficientes auditivos, além 
de precisarem se dedicar ao desenvolvimento de suas habilidades, 
para tentar conviver em sociedade em condições de igualdade, tam-
bém precisam desenvolver, de maneira especial, maturidade para lidar 
com as adversidades e superá-las (JOCA; MUNGUBA, 2020).

Assim, embora seja incomum encontrar pesquisas que abor-
dem esse tema de maneira específica, os resultados apresentados 
por Santos (2018) corroboram com essa concepção, posto que se 
observou que, entre as pessoas com deficiência que conseguem 
acessar o ensino superior, a maioria delas afirma necessitar desen-
volver e praticar a resiliência, pois, além das dificuldades impostas 
por sua condição natural, a sociedade também ajuda a dificultar a 
inclusão desses sujeitos.

Por fim, Figueiredo (2016) destaca que todas as intervenções 
voltadas para a inclusão fazem parte do processo de democratização 
da educação. Desta forma, resume-se com precisão o que a socieda-
de precisa ter em mente para a construção de espaços inclusivos e 
baseados na premissa de direitos iguais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O quadro das pessoas com deficiência auditiva pode ser in-
terpretado pela perspectiva médica como uma condição que requer 
o desenvolvimento da fala por meio de uma reabilitação. No entanto, 
também há uma perspectiva social que nem sempre apoia esse pro-
cesso de reabilitação ou de expansão de outras formas de comunica-
ção que estão para além da fala. 

Nesse sentido, os dados deste estudo demonstraram que o in-
divíduo se depara com um ambiente que, muitas vezes, limita as suas 
experiências, não possibilitando o seu desenvolvimento social e nem 
educacional. Há um claro rompimento de direitos básicos, haja vista 
que os obstáculos cotidianos possuem diversas origens. Portando, o 
corpo social pode ser hostil e excludente, pois até mesmo alguns gru-
pos familiares não se disponibilizam para mudar essa realidade e, nem 
mesmo, auxiliam os projetos que são criados para o bem geral. 

Nesse cenário, esses indivíduos encontram na resiliência uma 
alternativa de como lidar com os problemas, adaptando-se às mudan-
ças e/ou adversidades, superando-as e resistindo à pressão das con-
trariedades sem deixar abater-se de maneira definitiva. 

No entanto, quando inseridos no contexto de inclusão educacio-
nal, é preciso considerar que, comumente, esse processo é iniciado 
ainda durante a infância dos deficientes auditivos, período este em que 
é plausível que sua resiliência ainda não tenha sido despertada ou não 
esteja suficientemente desenvolvida. 

Por isso, faz-se essencial que a família participe não só do pro-
cesso de ensino-aprendizagem dos deficientes auditivos, quando es-
tes iniciam a vida escolar, mas também os auxiliem no desenvolvimento 
pessoal, de modo que se percebem como sujeitos capazes, principal-
mente, de fazer parte da sociedade em seus diversos aspectos. 
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Essa participação da família contribui, inclusive, para que esses 
sujeitos possam se tornar também resilientes, uma vez que aprendem 
a enfrentar e a superar as diversidades, desenvolvendo as próprias ha-
bilidades e compreendendo as próprias limitações sem acreditar que 
estas os colocam em posição de inferioridade.

Ademais, ressalta-se a necessidade de melhores estruturas nas 
escolas para o acolhimento de pessoas com qualquer tipo de defi-
ciência, pois assim o ambiente educacional poderá contribuir para o 
desenvolvimento intelectual e fortalecimento da participação social 
desses sujeitos. Para além disso, os profissionais dessa área também 
estarão garantindo a inclusão e assegurando a democracia, mas para 
tal exige-se, também, formações complementares e capacitações. 

No meio acadêmico, podemos ver que a realidade para as 
pessoas com deficiência auditiva muda, pois a interação com os co-
legas se torna difícil e, consequentemente, a construção de relações 
com novas pessoas se torna um desafio à parte. Desse modo, para 
que seja possível melhorar esse sistema, sugere-se que a instituição 
tenha política de inclusão, capacitando docentes e funcionários no 
tocante ao tratamento e à relação com as pessoas com deficiências, 
ofertando, inclusive, estratégias metodológicas e didáticas. Outro 
ponto importante refere-se à disseminação das informações sobre o 
aluno com deficiência. 

A relação entre professores e os alunos com deficiência possui 
um papel primordial, portanto, deve ser construída continuamente, ha-
vendo entendimentos sobre os ensinamentos que lhe serão transmi-
tidos, assim como estimulando a interação da turma com o indivíduo 
com deficiência.

Por fim, diante da escassez de literatura sobre temas associa-
dos a surdos, família e resiliência, assim como a complexidade para 
encontrar pesquisas capazes de viabilizar a construção de uma dis-
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cussão útil, destaca-se o quanto é importante desenvolver e incentivar 
a construção de mais estudos sobre o assunto. Com isso, tornar-se-á 
possível demonstrar o quanto a resiliência é uma habilidade necessária 
entre as pessoas com deficiência auditiva no meio escolar e no con-
vívio social, destacando também como esses indivíduos costumam 
desenvolver essa habilidade naturalmente ao longo das experiências 
que vivenciam durante a vida. 

Os objetivos propostos foram atingidos como esperado. A partir 
da leitura detalhada, apresentaram-se discussões que ainda estão se 
aperfeiçoando e atingindo as estruturas das escolas e das relações 
sociais. Com essa reflexão, espera-se que este estudo possa contribuir 
para discentes e docentes na ampliação de suas percepções frente ao 
tema, fazendo com que percebam o que precisa ser mudado e esti-
mulado, principalmente, nas relações entre professores e alunos com 
deficiência auditiva, pais e filhos, e a sociedade. 
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Benicia Brenda Barbosa da Silva 

Graduanda em Psicologia na Faculdade Santa Maria, FSM.

Brenda Pontes de Sousa Pereira 

Possui graduação em psicologia pela Faculdade Santa Maria de Cajazeiras 
(2017). Atualmente é professor do Centro Educacional Imaculada, Conceição 
e cursando especialização em Saúde Mental pela Faculdade Integrada do 
Ceará -FIC.

Bruna Pontes de Sousa 

Possui graduação em Psicologia pela Faculdade Santa Maria (2017). Atual-
mente é docente polivalente do Centro Educacional Imaculada Conceição.

Cilebe Lima Taveira

Pós-Graduanda em Docência do Ensino Superior pela Universidade Federal de 
Campina Grande (2020-2021). Bacharel em Psicologia pela Faculdade Santa 
Maria (2018). Durante a graduação participou de programas de monitoria nas 
disciplinas de Estágio Básico V - Processos de Saúde (2017), Estágio Básico 
VI - Processos Clínicos (2018) e na disciplina de Estágio Supervisionado I e II 
com ênfase no atendimento infantil e adolescente (2018), como contribuição 
no processo de iniciação a docência. Na pesquisa, participou do projeto de 
pesquisa intitulado “Gênero e LGBTfobia na escola: Visões e Posturas Peda-
gógicas de Estudantes, Professores(as) e Gestores(as)” (2016-2017). Na área 
de pesquisa, apresenta produções e interesses teóricos em relação ao campo 
infantil, de desenvolvimento e deficiência, assim como, na área da Psicologia 
da Saúde.

Deuzivania Duarte Nogueira 

Possui graduação em Psicologia pela Faculdade Santa Maria de Cajazeiras 
(2017). Especialista em Saúde Mental pela Faculdades Integradas do Ceará-
-FIC (2018). Pós-graduanda em Docência do Ensino Superior UFCG. Atende 
no Consultório Psicológico Integrar. Professora, e Coordenadora da Pós-Gra-
duação em Terapia Cognitivo Comportamental da UNICORP, Cajazeiras-PB. 
Psicóloga do CREAS de Milagres-CE. Palestrante e Organizadora de Congres-
sos Acadêmicos. Presidente do Conselho Municipal da Assistência Social de 
Milagres-CE.
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Edineide Nunes da Silva

Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Cruzeiro do Sul - UNICSUL. 
Especialista em Saúde da Família e graduada em Enfermagem pela Faculdade 
Santa Maria - FSM, onde atuou como professora e coordenadora do curso de 
Enfermagem. Especialista em Gestão de Hospitais Universitários Federais no 
SUS pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês/SP. Especia-
lista em Enfermagem em Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização 
e Unidade de Recuperação Pós Anestésica pelo Centro de Formação Aperfei-
çoamento Profissional e Pesquisa - CEFAPP/Recife - PE. Professora Assistente 
nível I da Unidade Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de 
Campina Grande, Centro de Formação de Professores, Campus de Cajazei-
ras-PB. Atualmente é Gerente de Atenção à Saúde do Hospital Universitário 
Júlio Maria Bandeira de Mello - HUJB/UFCG/EBSERH. Possui experiência 
docente nas áreas de: Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde Coletiva, 
Saúde da Família, Enfermagem Cirúrgica e Gestão em Saúde. É Membro do 
Grupo de Estudos em Saúde Coletiva - GPESC.

Emanuela Alves da Silva Freitas 

Mestra em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação -PP-
GED da UFRN. Especialista em Psicologia da Saúde e Hospitalar (UFRN). Es-
pecialista em Metodologia do Ensino pela Faculdade São Francisco da Paraí-
ba. . Graduada em Psicologia pela Faculdade Santa Maria de Cajazeiras-PB. 
Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
- UFRN. Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de 
São Vicente-RN. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Admi-
nistração Educacional e Assessoramento Pedagógico . Desenvolve atividades 
no âmbito da Educação Inclusiva com educandos com deficiência, mães e 
pais de educandos com deficiência e formação de professores(as).

Fernanda Lúcia Pereira Costa 

Possui graduação em Licenciatura em Psicologia pela Universidade Federal 
da Paraíba (1995), graduação em Formação de Psicólogo pela Universidade 
Federal da Paraíba (1996), Especialização em Psicologia Clínica e mestrado 
em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas 
(2010). Professora de 1999 a 2014 do Centro Universitário Luterano de Manaus 
CEULM/ULBRA, onde foi coordenadora do curso de Psicologia de 2010 a 2014 
e coordenadora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação de 2012 a 2014. Foi 
membro colaborador da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Atuou como 
psicóloga do Centro de Atenção Integrada à Criança- CAIC/SUSAM de 2002 a 
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2014. .Atualmente é professora da Faculdade Santa Maria - Cajazeiras - PB e 
Psicóloga da APAE-Cajazeiras-PB. Atua principalmente nos seguintes temas: 
profissão, sociedade, saúde e violência doméstica.

Helida Laine Sarmento dos Santos 

Possui Bacharelado em Psicologia pela Faculdade Santa Maria/Cajazeiras-PB 
(2018); Durante a graduação foi monitora da disciplina Estágio Básico VI- Pro-
cessos Clínicos do curso de Psicologia e também co-colaboradora do Projeto 
de Pesquisa, intitulado como Gênero e LGBTfobia na Escola: Visões e Postu-
ras Pedagógicas de Estudantes, Professores e Gestores; Áreas de Atuação: 
Psicologia Social, Psicologia Clínica e Psicologia Humanista. Temas de atua-
ção: Saúde Mental, Violência contra Crianças, Adolescentes, Mulheres e Ido-
sos, Políticas Públicas e Violação de Direitos. Pós-graduada em Saúde Mental 
(2019-2020)/FIC; Pós-graduanda em Psicologia Organizacional (2020-2021)/
FAVENI. Atualmente atua na área Clínica.

Hermesson Daniel Medeiros da Silva 

Possui graduação em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) e Mestrado em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB - CAPES 5). Atualmente, é professor do curso de Psicologia da Facul-
dade Santa Maria (FSM) e da UNIFACISA. Tem como interesse de pesquisa a 
Psicologia Organizacional e do Trabalho (enfoque na formação e atuação) e os 
aspectos psicossociais do envelhecimento humano.

Hilana Maria Braga Fernandes Abreu 

Possui graduação em Formação Em Psicologia pelo Centro Universitário de 
João Pessoa (2003), graduação em Licenciatura Em Psicologia pelo Centro 
Universitário de João Pessoa (2002)E especialização em Programa da Saúde 
da Família pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (2005), especializa-
ção em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Santa Maria de Caja-
zeiras (2017) e mestrado em Psicologia (Psicologia Social) pela Universidade 
Federal da Paraíba (2007). Atualmente é psicóloga efetiva da Prefeitura Muni-
cipal de Cajazeiras-PB, professora da Faculdade Santa Maria de Cajazeiras e 
efetiva da Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente “Alice 
de Almeida”. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia 
do Desenvolvimento Humano, atuando principalmente nos seguintes temas: 
criança, adolescente, violência, medida socioeducativa, saúde mental, intera-
ção mãe-criança e contextos situacionais.
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Islene Rolim de Sousa 

Possui graduação em psicologia pela Faculdade Santa Maria de Caja-
zeiras(2020) e ensino-médio-segundo-graupelo Colégio e Curso Masters 
Gold(2015). Tem experiência na área de Psicologia.
Jose Valdilanio

Possui graduação em Farmácia (Habilitação Farmacêutico Industrial) pela 
Universidade Federal da Paraíba (2006), graduação em Farmácia (Habilitação 
Farmacêutico/Bioquímico) pela Universidade Estadual da Paraíba (2004), gra-
duação em Farmácia (Habilitação Farmacêutico) pela Universidade Estadual 
da Paraíba (2003), mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade 
Federal de Pernambuco (2010) e doutorado em Ciências Farmacêuticas pela 
Universidade Federal de Pernambuco (2015). Atualmente é professor da Facul-
dade Santa Maria de Cajazeiras e professor da Faculdade de Ciências Médi-
cas da Paraíba. Tem experiência na área de Farmácia, com ênfase em Garantia 
e controle de qualidade farmacêuticos, atuando principalmente nos seguintes 
temas: tecnologia farmacêutica, desenvolvimento e validação de metodologias 
analíticas, estudos biofarmacêuticos e acompanhamento da farmacoterapia.

Kauany Beatriz Dionísio Batist

Graduanda em Psicologia na Faculdade Santa Maria, FSM.

Josefa Kelly Lima Dantas

Graduanda em Psicologia na Faculdade Santa Maria, FSM.

Laysa Maria Barauna Lima 

Graduanda em Psicologia na Faculdade Santa Maria, FSM.

Leilane Cristina Oliveira Pereira 

Doutora e Mestre em Psicologia pelo programa de pós-graduação em Psico-
logia Social pela Universidade Federal da Paraíba sob orientação da Prof. Dr 
Maria de Fatima Pereira Alberto. Psicóloga Clínica (Psicanálise) e Professora da 
Faculdade Santa Maria (FSM).Especialista em Saúde Mental pela Faculdade 
Integrada de Patos. Possui Graduação em Formação em Psicologia pela Uni-
versidade Federal da Paraíba (2009).

Leilane Menezes Maciel Travassos 

Possui graduação em Formação em Psicologia pela Universidade Federal da 
Paraíba (2010), graduação em LICENCIATURA EM PSICOLOGIA pela Univer-
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sidade Federal da Paraíba (2010) e mestrado em Psicologia (Psicologia Social) 
pela Universidade Federal da Paraíba (2013). Especialização em Preceptoria 
do SUS pelo Instituto Hospital Sírio Libanês (2016). Atualmente é professora da 
Faculdade Santa Maria de Cajazeiras e psicóloga da Prefeitura Municipal de 
Cajazeiras. Tem experiência na área de Psicologia Clínica, Psicologia Social e 
Saúde Mental, atuando principalmente nos seguintes temas: violação de direi-
tos, políticas públicas, serviço-escola, saúde mental e Psicologia Humanista.

Liana De Carvalho Oliveira 

Graduação em Psicologia pela Faculdade Santa Maria de Cajazeiras, Brasil 
(2016).

Lúcia Maria Temóteo 

Possui Licenciatura em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba, 
Especialização em educação e mestrado em Educação pela Universidade 
Federal da Paraíba (1988). Professora de psicologia da Faculdade Santa Ma-
ria PB. Coordena o NUA- Núcleo Anayde Beiriz - Pesquisa e Extensão em 
Gênero e Sexualidade. 

Maria Aparecida Ferreira Menezes Suassuna 

Mestre em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado 
da Bahia - UNEB, Bacharel em Psicologia, formação em Psicologia Cognitivo 
Comportamental, Especialista em Neuropsicologia, Especialista em Docência 
do Ensino Superior, Especializanda em Educação Inclusiva e em Terapia Cog-
nitivo Comportamental pela PUC/RS. Professora (desde 2013) e Coordenadora 
(desde janeiro de 2015) do Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdade 
Santa Maria (FSM) em Cajazeiras/PB, Representante do Núcleo Estadual da 
Associação Brasileira do Ensino em Psicologia (ABEP) e membro Conselheira 
do Conselho Regional de Psicologia (CRP/13).

Maria José Nunes Gadelha 

Professora Adjunta do Curso de Psicologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN/FACISA). Tem experiência na área de Psicologia Clíni-
ca com ênfase na Terapia Cognitivo-comportamental, atuando como orienta-
dora de estágio supervisionado em processos clínicos, com atividades volta-
das para grupos terapêuticos com foco em regulação emocional, tratamento 
da ansiedade e Treinamento de Habilidades Sociais (THS).
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Mariane dos Santos Soares 

Possui graduação em Bacharelado em Psicologia pela Faculdade Santa Maria 
de Cajazeiras (2016). Pós-graduação em “Docência do Ensino Superior” Tem 
experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia

Marjorie Leite Sabino 

Graduação em Psicologia pela Faculdade Santa Maria de Cajazeiras.

Mayanne Roberta Gonçalves 

Graduação em Psicologia pela Faculdade Santa Maria (2021), formações em 
andamento: Suicidologia pelo Instituto Fratelli (2021) e formação em Psicologia 
Hospitalar pelo Centro de Treinamento e capacitação Eu sou Psicóloga (2021). 
Experiência na área de Psicologia, com ênfase em Saúde Mental na Infância e 
Adolescência e cuidado materno infantil em contexto hospitalar.

Melca Gomes e Sousa 

Especialista em Educação Especial e Inclusiva (2016). Graduada em Licencia-
tura Plena e Formação em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB - 2006). Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em PSICO-
LOGIA EDUCACIONAL/ESCOLAR.

Naedja Pereira Barroso 

Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba 
(2002), Especialização em Saúde Pública pela Faculdade Integradas de Patos-
-FIP (2004) e Mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba 
(2008). Atualmente é docente da Faculdade Santa Maria em Cajazeiras-PB, 
nos cursos de Psicologia . Tutora da Residência Multiprofissional em Saúde 
Coletiva SES-PB CEFOR/PB FSM. Coordenadora do Trabalho de Conclusão 
de Curso(TCC) da FSM. Docente da Faculdade do Oeste Potiguar - Saõ Mi-
guel -RN, no curso de Serviço Social. Atuou como docente na Faculdade de 
Filosofia, Ciência e Letras FAFIC de Cajazeiras-PB e no Centro Universitário Dr. 
Leão Sampaio em Juazeiro do Norte CE. Tem experiência na área de Saúde 
Pública, Saúde Coletiva.

Raimundo Fagner Martins Da Silva 

Possui graduação em Bacharelado em Psicologia pela Faculdade Santa Maria 
de Cajazeiras (2017).
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Raysa Cristina Machado Maciel 

Possui graduação em Psicologia pela Faculdade Santa Maria de Cajazeiras 
(2016). Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia e 
Processos Clínicos e em Prevenção e Promoção da Saúde, atuando princi-
palmente na área clínica, políticas públicas, assistência e organizacional com 
capacitação em dinâmica de grupo.

Renata Lívia Silva Fonsêca Moreira de Medeiros 

Doutora pela Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa- FCMSCSP- Mestre 
em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba (2013). Especialista em 
Saúde Pública pela Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas (2008). Gra-
duada em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba (2003). Docente 
da Faculdade Santa Maria ;Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 
Masculinidades e Saúde. Tem experiência na área de Enfermagem Saúde Pú-
blica e atua principalmente nos seguintes temas: educação em enfermagem, 
saúde sexual e saúde reprodutiva, educação em saúde, saúde da mulher, saú-
de do homem e atenção básica.

Ricardo da Silva Pereira 

Graduado em Psicologia pela Faculdade Santa Maria, monitor das Discipli-
nas Psicologia Geral e Experimental e Estágio Básico VI - Processos Clínicos, 
Extensionista no projeto Ação na Escola: Discutindo a diversidade humana e 
no projeto Treinamento de Habilidades Sociais em Estudantes Universitários. 
Iniciação Científica nos projetos, Papel do Psicólogo nas Políticas Públicas de 
Assistência Social e no projeto, Dependência Química: O Papel da estrutura e 
apoio familiar. Facilitador de Grupos, com foco em técnicas de Dinâmicas de 
Grupos, Treinamento de Habilidades Social e Desenvolvimento de pessoas. 
Aluno Especial do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado) em 
Psicologia da Saúde pela Universidade Estadual da Paraíba - UEPB.

Rita de Cassia Torres Gomes 

Possui graduação em Psicologia pela Faculdade Santa Maria de Cajazeiras - 
PB - 2017. Foi Supervisora do Programa Criança Feliz no município de Aurora 
- CE entre o período de maio de 2018 a abril de 2020. Atualmente atua como 
Psicóloga no Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS Menino Deus 
- no Município de Aurora - CE. Tem experiência na área de Psicologia, com 
ênfase em Psicologia Social.
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Romulo Lustosa Pimenteira de Melo 

Possui Graduação em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba 
(2011), mestrado e doutorado em Psicologia Social pela Universidade Federal 
da Paraíba. Atualmente participa do Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento 
Sociomoral (NPDSM) e é professor Adjunto A da Universidade Federal da Pa-
raíba. Tem se dedicado às áreas de psicologia do desenvolvimento humano, 
desenvolvimento sociomoral e saúde.

Senildo Xavier 

Graduado em Psicologia pela Faculdade Santa Maria no ano de 2019. Monitor 
de Psicopatologia (2017), com experiência nos estágios junto ao CAPS Infantil 
(Cajazeiras/PB) durante o ano de 2018 e CREAS (Sousa/PB) no ano de 2019.

Silvia Rauliane Vieira Lira 

Graduada em Psicologia pela Faculdade Santa Maria em Cajazeiras – PB.

Simone Alves da Silva 

Possui graduação em Psicologia pela Faculdade Santa Maria de Cajazeiras 
(2016). Atualmente está como Responsável Técnica do Serviço-Escola de psi-
cologia da Faculdade Santa Maria de Cajazeiras. Tem experiência na área de 
Psicologia, com ênfase em Psicologia Clínica, atuando principalmente nos se-
guintes temas: grupos sociais, saúde do trabalhador, estresse ocupacional. Pós-
-Graduada em Terapia Cognitiva Comportamental pela Faculdade Santa Maria.

Suelen De Sousa Andriola 

Graduada em Psicologia pela Faculdade Santa Maria em Cajazeiras – PB.

Thairys Cristina Sobreira Moreno 

Graduanda do curso de Psicologia pela Faculdade Santa Maria (FSM) e pós-
-graduanda do curso de Psicologia Positiva (FAVENI). Possui capacitação em 
Altas Habilidades/Superdotação (FAVENI), com experiência em Psicologia Es-
colar e Educacional e consultoria em análise quantitativa de dados. Desen-
volve pesquisas nas áreas de Psicologia Positiva; Desenvolvimento Humano, 
Saúde Mental e Educação.
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Wesley Kayke de Sousa  

Psicólogo, Graduando em Gestão de Recursos Humanos, Pós-graduando 
em Neuropsicologia pela UNICORP e Mestre em Psicologia da Saúde pela 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Experiência como docente, bem 
como, psicólogo clínico, educacional e organizacional. Membro do Núcleo de 
Pesquisa Vulnerabilidades e Promoção da Saúde e Pesquisador em temáticas 
como Representações Sociais, Sexualidade e Família Homoafetiva.

Yanne Lívia Xavier Diniz 

Possui graduação em Psicologia pela Faculdade Santa Maria de Cajazeiras 
(2018). Durante a graduação atuou como monitora na disciplina de Avaliação 
Psicológica e Elaboração e Documentos II (2017), como contribuição no pro-
cesso de iniciação a docência. Na extensão, participou do projeto intitulado 
Treinamento de habilidades Sociais em Estudantes Universitários do Sertão Pa-
raibano (2015), e do projeto intitulado FSM nas Escolas - Ações em Orientação 
Profissional (2017) . Na pesquisa, participou do projeto de pesquisa intitulado 
Gênero e LGBTfobia na Escola: Visões e Posturas Pedagógicas de Estudantes, 
Professores(as) e Gestores(as) ( de 2016 a 2017). Atua como psicóloga clínica, 
está como Apoiadora Regional da Atenção Básica da 9° Gerência Regional de 
Saúde, e responsável técnica pela Rede de Atenção Psicossocial, está cur-
sando uma pós-graduação em Transtornos Alimentares, Obesidade e Cirurgia 
Bariátrica pelo grupo FAVENI.
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