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Resumo: Este estudo revela o diagnóstico médico descoberto no Japão na década de 90. A 

síndrome do abaulamento apical é um subdiagnóstico da síndrome coronariana aguda, e tem 

como gatilho o estresse e outras comorbidades associadas. Pode ser descoberta por uma série 

de exames realizados através do protocolo estabelecido pela instituição, e tem maior 

prevalência no público feminino. Com o objetivo de compreender a relação do estresse com a 

síndrome descrita e propagar o conhecimento sobre a mesma para toda a equipe 

multidisciplinar, a fim de aprimorar a capacidade da enfermagem em lidar com os sinais e 

sintomas que antecedem a síndrome e orientar de forma mais direcionada os seus pacientes. 

Metodologia: Foi elaborada essa pesquisa de caráter exploratório, descrito de pesquisa 

bibliográfica onde foram utilizados artigos e publicações nacionais e internacionais, 

relacionados à temática, para a elaboração desse projeto.   

  Descritores: Doença coronariana em mulheres, Takotsubo, Cardiomiopatia de Takotsubo. 
 

 
INTRODUÇÃO 

 

 No mês de novembro de 2019, por meio da Liga Acadêmica de Enfermagem foi 

apresentado no Simpósio de doenças cardiovasculares da faculdade de medicina de Campinas, o 

tema sobre a doença de Takotsubo como uma doença subdiagnosticada que está em constante 

crescimento nos números apresentados em estudos de cineangiocoronariografias sem 

obstruções, o exame é realizado através de imagens de fluoroscopia, onde é necessária a 

introdução de um cateter em um vaso sanguíneo para se chegar ao coração¹². O cateter pode ser 

introduzido por uma artéria ou veia a partir da perna (inguinal; técnica femoral) ou do braço, ao 

nível do cotovelo (técnica braquial) ou do punho (técnica radial).⁴  Este tema despertou 

interesse já que nunca havíamos ouvido falar sobre o assunto e por se tratar de um diagnóstico 



que merece um pouco mais de tecnologia para chegar ao seu resultado que é o caso do uso do 

serviço de hemodinâmica com foco na angiografia das coronárias; A fim de sanar as duvidas e 

poder divulgar esta patologia não só para enfermeiros e membros da equipe multidisciplinar, 

mas também pra a população que conhecendo os fatores de risco, sinais e sintomas estará mais 

alerta diante de um possível episódio. 

 A síndrome de Takotsubo ou síndrome do coração partido, até então era desconhecida, 

foi descrita pela primeira vez por pesquisadores japoneses no início do da década de 1990¹². O 

nome Takotsubo significa “pote de pesca japonês para capturar polvo”, uma associação a o 

formato que se da ao ventrículo esquerdo durante a crise¹². 

 A síndrome do coração partido foi definida pela American Heart Association como uma 

cardiomiopatia adquirida primária, e é responsável por 1% a 2% dos casos de síndrome 

coronariana aguda, que consiste em qualquer grupo de sintomas atribuídos à oclusão das artérias 

coronárias¹¹. Por este fato se faz tão importante o estudo dessa nova patologia e a contribuição 

que ela pode propiciar para o meio cientifico. 

 A Síndrome de Takotsubo (STT) é caracterizada por uma disfunção sistólica regional 

transitória do ventrículo esquerdo, geralmente ocasionada por estresse excessivo, que provoca 

sintomas e alterações laboratoriais semelhantes a um infarto do miocárdio, como a elevação nos 

níveis de troponina, achados eletrocardiográficos sugestivos de isquemia, e até mesmo a 

inversão da onda T e elevação do segmento ST no eletrocardiograma⁸ . Fatores que levam 

sugestivamente a um falso diagnóstico; Contudo durante a cineangiocoronariográfica é excluída 

uma possível doença arterial obstrutiva, constatando-se, uma acinesia apical ventricular 

associados à hipercinesia basal do ventrículo esquerdo¹¹; Quase todos os pacientes que passam 

por uma crise se recuperam completamente e a função sistólica do VE, fortemente 

comprometida na apresentação, melhora rapidamente em um período de dias a semanas². 

 Estima-se que a síndrome de Takotsubo seja responsável por 0,02% das internações nos 

Estados Unidos de acordo com a Classificação Internacional de Doenças². No Brasil, a taxa é de 

1.7 a 2.2% dos casos investigados como síndrome coronariana aguda. O estresse emocional e 

físico são alguns dos fatores que impulsionam a síndrome do coração partido³. Considerado um 

problema raro que provoca sintomas semelhantes aos de um infarto como dor no peito, falta de 

ar ou cansaço, e que surge em períodos de grande estresse emocional, como durante uma 

separação ou após o falecimento de um familiar, por exemplo, esta síndrome tem maior 

incidência em mulheres com idade perto dos 40 anos, mas pode surgir em qualquer idade, 

afetando também os homens, esses fatores evidenciam problemas sociais comuns e que 

requerem atenção perante a patologia apresentada. 

 Visto que a síndrome é ocasionada por crises de estresse intenso e é mais comum em 

mulheres na faixa etária de 40 a 45 anos no período do climatério, por meio dessa pesquisa 



buscamos analisar os fatores que levam a esses índices, a relação do estresse que acarretam à 

síndrome, os motivos pelos quais as mulheres são mais suscetíveis e por fim aprimorar o 

conhecimento da equipe de enfermagem acerca da STT, visto que em maior parte se passa como 

desconhecida. 

 Através de pesquisas realizadas acerca do tema descrito, foi observado que o principal 

ocasionador da STT é o estresse por causar estímulos que proporcionam a afinidade entre as 

catecolaminas e o tecido cardíaco. Com base nos artigos analisados evidenciou-se a relação clara 

do mesmo com doenças coronarianas como IAM, Síndrome aterosclerótica e propriamente dito 

a SST, falar em estresse não é uma tarefa fácil já que é do entendimento de todos que para 

acontecer este episódio um grande  número de fatores o antecede, por isso faz se necessário 

especificar cada tipo de agente causador de estresse para entender melhor a reação vivida pelo 

organismo humano. 

 Além disso, o fato de ser predominantemente mais comum em mulheres pós-menopausa, 

faz com que a necessidade da equipe de enfermagem saiba analisar os fatores de risco e 

despertar o interesse em saber os motivos que levam a essas ocorrências, sendo uma patologia 

pouco conhecida em meio aos profissionais, buscamos por meio dessa pesquisa esclarecer os 

problemas aqui levantados e fornecer mais conhecimento para o meio científico. 

 

OBJETIVOS 

 
 

Geral: Evidenciar os motivos pelo quais as mulheres se tornaram mais suscetíveis ao 

desenvolvimento da Síndrome de Takotsubo, levando em consideração seu principal gatilho: 

o estresse. Destacando que a queda hormonal do estradiol e progesterona que acontece durante 

a menopausa as torna vulnerável, pois os mesmo são responsáveis pela modulação da secreção 

de CRH, ACTH e glicocorticoides que ocorrem na reação de estresse e estão envolvidas nessa 

suscetibilidade feminina em relação aos homens. 

 

Específico:  

 Compreender a relação do estresse com a síndrome de Takotsubo; 

 Levantar os principais fatores de risco e causas que levam a desenvolver a síndrome de 

Takotsubo; 

 Conhecer as possíveis medidas que o enfermeiro pode adotar para diminuir os fatores de 

risco. 

 

 

 

 



METÓDO 

 
 

Esse estudo será exploratório, descritivo de pesquisa bibliográfica.A coleta de dados ocorreu nos 

meses de julho a outubro de 2020. Acessados artigos publicados nos períodos de 2010 a 2020, 

indexados nas bases de dados: SciELO, Pubmed,no idioma português e inglês  por meio das 

seguintes palavras-chaves contidas no título/resumo: Takotsubo, doença coronariana em 

mulheres, cardiomiopatia de Takotsubo. 

 Para a seleção dos artigos será realizada a leitura do título e dos respectivos resumos de 

todos aqueles que surgiram no resultado da pesquisa e posteriormente do texto completo. Para a 

inclusão dos artigos que farão parte da revisão serão selecionados aqueles em que, no título ou 

no resumo, estiverem presentes apenas os descritores acima citados, juntos ou separados, 

considerando os objetivos do estudo. Os resultados serão apresentados por meio da 

categorização, que norteiam a produção de conhecimento de enfermagem nas publicações 

nacionais e internacionais. 

 

RESULTADOS 

 

Na busca dos artigos pesquisados obtivemos como resultado 4296 artigos, foram 

excluídos 4292 e incluídos 4 artigos em Português e em Inglês disponíveis na base de 

dados pesquisada. Os artigos incluídos são de autores que pesquisam a temática 

relacionada à Sindrome de Takotsubo e que atendiam os critérios de inclusão. 

 
 

DISCUSSÃO 

 

A reação fisiológica do estresse está ligada a dois sistemas; O sistema nervoso e o sistema de 

glândulas endócrinas são vários os tipos de estresse: o estresse físico; o estresse psíquico; o 

estresse por sobrecarga, o estresse agudo que dura alguns momentos, horas ou dias e depois se 

dissipa, o mesmo prepara o organismo para a luta ou fuga, através da ativação do sistema 

endócrino⁷ . 

A liberação rápida de hormônios do estresse que causam uma espécie de “atordoamento” no 

coração, estes hormônios são: noraepinefrina, epinefrina e dopamina⁷ . 

Após este episódio ocorre a má perfusão cardíaca, todavia não podemos associar a SST 

apenas a eventos traumáticos, o estresse positivo também pode acarretar em descargas 

emocionais ao coração e foi citado como Síndrome do coração feliz⁵ . 

Se a reação ao estímulo for muito intensa ou se o agente estressor for muito potente e/ou 

prolongado, poderá haver, como consequência, o desenvolvimento de doença, como a Síndrome 



de Takotsubo esta tem como seu principal fator o estresse prolongado e propicia ao paciente 

intensa dor torácica, dispneia, alterações eletrocardiográficas e elevação de biomarcadores de 

necrose miocárdica, essa miocardiopatia desencadeia uma disfunção sistólica ventricular 

esquerda transitória. 

Analisando os casos estudados sobre a síndrome de Takotsubo foi observado que o público com 

maior prevalência foi mulheres no climatério ou pós-menopausa, como demonstra o estudo 

realizado na Santa Casa Misericórdia de Ponta Grossa – PR que analisou de 2007 a 2012 as 

condições relacionadas à síndrome e evidenciou 24 casos da mesma com prevalência no sexo 

feminino relacionado a portadoras de hipertensão arterial, e mulheres pós-menopausa que 

evidenciam cerca de 75% dos casos analisados⁶ . 

  Na fase do climatério onde ocorre uma brusca baixa produção dos hormônios estrogênio 

e uma elevação de progesterona o corpo feminino passa por uma série de mudanças estas que 

além de fisiológicas também são emocionais por ter que conviver com os sintomas como, por 

exemplo, a sudorese e fogachos, dispareunia, ressecamento da pele e mucosas, estes por sua vez 

podem causar um estresse excessivo nas mesmas, indicando mais um fator de risco que citamos 

como mais prevalente para a STT, o estresse¹. 

O estrogênio age como cardioprotetor, proporcionando vasodilatação consequentemente 

a proteção dos vasos contra a formação de placas de ateroma e disfunção do endotélio vascular. 

A baixa produção deste hormônio esta correlacionada a SST o que poderia minimizar este 

fator de risco seria a reposição de estrogênio no climatério defende ele⁷ . 

Logo após esta conclusão observou-se que a linha de tratamento da SST se difere e muito do 

diagnostico de IAM não apenas no âmbito farmacológico, pois se faz necessário uma mudança 

no estilo de vida e controle das comorbidades, não se pode evitar que a patologia ocorra porem 

tendo conhecimento sobre a mesma temos segurança para orientar o paciente sobre os fatores de 

risco para tentar evitar maiores danos ao paciente. 

O enfermeiro frente aos fatores de risco atua como educador e incentivador de algumas 

praticas para melhora nos hábitos de vida do paciente sendo elas: 

 Orientar o consumo de alimentos naturais e/ou orgânicos se possível de acordo com a 

sazonalidade e disponibilidade de aquisição como frutas da época, hortaliças e 

legumes variados; 

 Orientar a Diminuir o uso de açúcar, sal e alimentos industrializados ricos em 

conservantes, corantes e gordura saturada; 

 Estimular o consumo de proteínas cozidas, assadas ou grelhadas; 

 Estimular ingesta hídrica se não houver restrições médicas; 



 Estimular a prática de exercícios físicos como caminhadas ao ar livre, uso das 

academias de rua do bairro se houver próximo a sua residência, andar de bicicleta se 

possível e acessível; 

 Estimular momentos de lazer de preferência gratuito e agradável ao paciente; 

 Em pacientes diabéticos insulino dependente orientar e ensinar o uso correto da 

insulina desde seu manuseio administração e armazenamento correto; 

 Pacientes hipertensos orientar a aferição da pressão arterial regularmente seja com 

aparelho digital de uso próprio ou solicitar a ida até a unidade básica de saúde para 

realizar a aferição; 

 Comparecer às consultas e programas de controle do diabetes e hipertensão na rede 

básica de saúde para melhor controle da patologia de base; 

 Incluir a família no cuidado deste paciente solicitando comparecimento de 

acompanhante nas consultas de pacientes maiores de 60 anos e orientá-los sobre o uso 

correto das medicações de uso continuo a aderência ao tratamento sendo ele pré ou 

pós-internação hospitalar ou atendimento ambulatorial na unidade básica de saúde; 

 Ouvir atentamente as queixas e demandas trazidas pelo paciente nas consultas de 

enfermagem ou durante a triagem no serviço hospitalar; 

 Orientar que as mudanças nos hábitos de vida são para lhe proporcionar benefícios a 

curto e longo prazo. 

Os fatores de risco apenas serão minimizados se a adesão do paciente ao plano de tratamento 

seja eficaz e uma vez bem orientado o mesmo terá mais segurança em cumprir com as 

orientações a ele propostas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Durante a análise dos artigos e construção desta pesquisa notamos que a SST é um tema 

novo e de pouca abrangência do conhecimento de médicos, enfermeiros e os demais integrantes 

da equipe multiprofissional, visto que o diferencial para o diagnostico desta patologia é contar 

com o serviço de hemodinâmica e cardiologia disponível na unidade a fim de realizar o 

cateterismo em ate duas horas da admissão deste possível portador da SST. 

Este exame minimizaria o índice de tratamentos desnecessários tratados de imediato 

como IAM, além de reduzir custos o maior beneficiado seria o paciente, pois não seria 

submetido a medicações desnecessárias e sua recuperação seria mais rápida e apropriada a sua 

real patologia. 

Infelizmente reste recurso não é realidade em todos os hospitais e como medida preventiva o 



paciente é tratado de acordo com seus sinais e sintomas, pois, se tratando de marcadores 

cardíacos tempo representa preservação de músculo cardíaco e qualidade de vida ao paciente. 

O enfermeiro frente aos fatores de risco atua contribuindo como educador quanto aos 

cuidados e medidas preventivas adotadas para minimizar não só a SST, mas, bem como as 

demais patologias causadas por sedentarismo, hábitos alimentares inadequados, tabagismo, 

estresse e ineficácia na aceitação do tratamento das doenças crônicas não transmissíveis que 

citamos neste estudo sendo as principais diabetes e hipertensão. 

Todo estudo requer avaliação criteriosa do publico alvo para que novas medidas tanto 

preventivas quanto curativas sejam desenvolvidas. 

A SST tratando-se de uma patologia mediada pelo estresse associada a comorbidades tende a 

aumentar com o passar dos anos , visto que estamos passando por um período de pandemia , esta 

carga emocional trará consigo consequências a longo prazo e será necessário continuar os 

estudos e avanços da doença. 
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RESUMO: 
 
A anatomia humana é uma disciplina que requer um método específico de aprendizado, haja 
vista sua complexidade e amplo vocabulário de nomenclaturas anatômicas. Desta maneira, 
atualmente novos recursos pedagógicos e tecnológicos se apresentam como uma interessante 
ferramenta para o estímulo do aprendizado do aluno e desenvolvimento de um processo 
pedagógico no qual oportuniza ao discente o papel central de sua aprendizagem, tornando-o 
responsável pelas aquisições cognitivas e afetivas associadas ao estudo da anatomia humana, 
evitando assim a associação do papel centralizador do processo ensino-aprendizado ao docente. 
Além disso, deve ser considerado alguns fatores da atual realidade educacional e social do país, 
tais como, a evolução da tecnologia e da comunicação, as novas diretrizes curriculares 
nacionais, as transformações aceleradas das práticas pedagógicas e projetos curriculares, assim 
como, o perfil atual dos estudantes. Sendo assim, o objetivo desse projeto foi desenvolver uma 
Plataforma Digital para o ensino eletrônico do corpo humano baseado em um ensino hibrido de 
e-learning desenvolvido com soluções integradas de websites, temas (layouts) e plugins 
específicos dos sistemas livres do Wordpress, para que pudesse tornar o ensino da anatomia 
mais interativo, dinâmico e motivacional.  Para isto, foram utilizadas imagens de peças 
anatômicas sintéticas de sistema digestório e circulatório, pertencentes ao laboratório de 
anatomia do CEUNSP (Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio). As peças 
anatômicas foram fotografadas e as imagens editadas no software Framework jQuery 
mesclando com as linguagens Ajax e HTML, para explorar as estruturas anatômicas. Nos 
resultados, foi possível tornar essa plataforma digital em um recurso interativo onde o estudante 
tem a opção de selecionar qual sistema (digestório ou circulatório) pretende estudar e logo em 
seguida, escolher uma estrutura anatômica específica para aprender de forma mais interativa a 
anatomia humana, podendo ainda ser usada como exercícios e construção de mapa mental. 
Além disso, há a opção de usar diversos tipos de tradução do site para as línguas estrangeiras. 
Concluindo, esta plataforma digital constitui uma ferramenta complementar para o auxílio de 
uma prática pedagógica mais dinâmica da anatomia do sistema digestório e circulatório e 
poderá ser usado como alternativa em diferentes metodologias ativas de ensino na área da 
saúde. Entretanto, esses recursos devem ser usados juntamente com o ensino presencial da 
anatomia humana que é necessário e insubstituível na formação clínica e bioética do estudante. 
Desta maneira, esses programas tecnológicos podem ajuda o aluno a adquirir um perfil mais 
comunicativo e participativo mediante ao contexto educacional condizente com a realidade em 
que se vivencia atualmente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Atlas de Anatomia; Ensino Remoto; Ambiente Virtual de Ensino. 
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1. INTRODUÇÃO: 
 

 A sociedade contemporânea está em constante mudança no processo de ensino-

aprendizagem, devido a diversos fatores, dentre eles o crescimento das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) aplicadas ao ambiente educacional (NÓVOA, 2004; 

FERNANDES, 2010; SANTOS, 2018).  

A integração de novas tecnologias no ensino permite aos docentes criar e recriar 

materiais informacionais (digitais, analógicos, audiovisuais e impressos) que viabilizam uma 

oportunidade de aprendizado, a partir de uma combinação de material multimídia interativo 

com temas abordados em diferentes disciplinas. Adiciona-se, ainda, o fato de que a integração 

da aprendizagem digital com as TICs auxilia no ensino dinâmico e emancipatório, pois, permite 

que os alunos migrem de uma metodologia passiva e de centralização ao docente, para uma 

metodologia ativa (SALVADOR, 2017).   

Desta maneira, torna-se, portanto, essencial que diferentes modelos de ensino sejam 

propostos com o intuito de desenvolver no aluno autonomia e uma percepção adequada da 

realidade em que vive, conforme as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei 9.394/96). Não obstante, é de extrema urgência e inovação o desenvolvimento 

de plataformas que visem o desenvolvimento do aprendizado em Anatomia Humana, ciência 

que contempla importante disciplina na formação básica na área da saúde humana (LUCKESI 

CC., 1994, FORNAZIERO ET AL2010).  

As transformações observadas nos cursos da área de saúde refletem o mundo 

contemporâneo e diante disto surgem os desafios entre a sociedade e o sistema educacional, 

aonde o educador tem uma responsabilidade importante no rumo do ensino e da aprendizagem 

quanto ao planejamento e desenvolvimento de ações (FORNAZIERO ET AL, 2010, 

FORNAZIERO E GIL, 2003).  

Associado a isso, o estudante deve participar de maneira responsável do seu processo 

de aprendizagem, pois a educação emancipadora somente poderá ser bem sucedida em 

condições nas quais sejam oportunizadas experiências significativas ao discente e a sua 

realidade (VYGOTSKY, 1996; BOLDENAVE 2007, SANTOS, 2018).  
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Pfroom Neto (1987) destaca que o processo de aprendizagem é de grande complexidade 

pois há inúmeras variáveis que podem ser influenciadas, sejam individuais ou sociais. Nesse 

contexto, as metodologias ativas surgem como proposta para focar o processo de ensinar e 

aprender na busca da participação ativa de todos os envolvidos, centrados na realidade em que 

estão inseridos. Assim sendo, a realidade virtual está sendo utilizada como ferramenta para o 

ensino e treinamento de habilidades práticas em diversas especialidades (BECKER, 2012; 

CAMPOS, 2020).   

A pandemia do Covid-19 transformou o cenário digital da educação demonstrando que 

a Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) é um tema emergencial para o futuro das 

Instituições de Ensino Superior. Assim, é de grande importância a formação de uma cultura 

inclusiva e de domínio das habilidades tecnológicas em tempos de Pandemia da Covid-19 para 

fortalecer as bases do ensino. Estas ferramentas de ensino remoto promovem a flexibilização 

do tempo de estudo e atende à demanda na qual o aluno não pode estar presencialmente na sala 

de aula em período integral (JUNIOR, 2021).  

 O acesso à Internet, em computadores e celulares, vem crescendo muito em populações 

de diferentes rendas, faixas etárias e perfis socioeconômicos. Embora heterogêneos e 

pluralistas, os grupos formados em salas de aula enfrentam os mesmos problemas e desafios 

quando trata-se da distância física entre professor e aluno. Assim, as metodologias ativas de 

ensino e aprendizagem Baseada em Problemas e Aprendizagem Baseada em Equipe (sigla do 

inglês PBL e o TBL) não substituem a necessidade presencial, mas servem de complementos 

em tempos de ensino remoto, sociedade midiatizada e pandemias virais (DOS SANTOS, 2021). 

Nesse contexto, as metodologias ativas surgem como proposta para focar o processo de ensinar 

e aprender na busca da participação ativa de todos os envolvidos, centrados na realidade em 

que estão inseridos.  

As metodologias ativas têm se destacado refletindo sobre o papel do professor e do 

aluno no processo de ensino e aprendizagem digital, buscando provocar mudanças nas práticas 

em sala de aula que estão, por muitas vezes, enraizadas no modelo tradicional de ensino 

(FERNANDES, 2020) 
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Metodologias investigativas e pedagógicas possibilitam o aprofundamento do estudo e 

descrição pormenorizada da estrutura, arquitetura e do funcionamento do organismo. Além 

disso, facilita a compreensão e a visualização das estruturas anatômicas macro e microscópicas, 

celulares, subcelulares e ultracelulares, como auxílio na construção visual da forma, visando, 

assim, atingir os propósitos desejados (PRADO et al, 2013).  Entretanto, o docente ainda se 

depara com dificuldades em sala de aula, principalmente em relação à motivação dos alunos 

para a aprendizagem (NEVES, DAMIANI, 2006; NOVAES, 2011; ALVES, SANTOS. 

FREITAS, 2017).  Neste sentido, a elaboração de uma aula dinâmica requer dos docentes alguns 

recursos para promover a aquisição do conhecimento por parte dos alunos (FONTOURA, 2004; 

SCARINCI, PACCA, 2015). Assim sendo, a realidade virtual está sendo utilizada como 

ferramenta para o aprendizado mais ativo do aluno assim como em treinamento de habilidades 

de prática em diversas técnicas e procedimentos clínicos (CAMPOS, LEMOS, LIMA, 2020). 

Existem diversas plataformas que oferecem apoio ao ensino online, tornado o aluno 

mais ativo no processo educacional. Fernandes (2010) afirma que o computador com suas 

aplicações pode ser uma ferramenta de apoio importante durante o aprendizado do aluno. 

Algumas dessas aplicações são os ambientes de aprendizagem virtuais que integram diversos 

recursos de apoio a aprendizagem com ênfase em atividades, debates, interações. Desta 

maneira, é fundamental compreender que somente a adoção de recursos tecnológicos não torna 

o processo educacional diferente pois é preciso que esses recursos sejam utilizados como uma 

nova linguagem educacional. Se assim não acontecer, o resultado será apenas uma mudança 

para permanecer o mesmo, ou seja, a reprodução do velho modelo, antes transmitido segundo 

uma lógica analógica e agora transmitido de forma digital (BIZELLI, CARAM, 2011). 

O uso de ambientes virtuais integrados de ensino pode facilitar o processo de 

aprendizado e com aproveitamento significativo. Paralelamente e de forma complementar, os 

recentes avanços nas tecnologias promovem a utilização de meios modernos de ensino e 

aprendizagem através da integração de ambientes virtuais (KONSTANTINIDIS et al. 2010). 

Nesse contexto as metodologias ativas surgem como proposta para focar o processo de ensinar 

e aprender na busca da participação ativa de todos os envolvidos, centrados na realidade em 
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que estão inseridos. Desta maneira, nota-se que atualmente o ensino da anatomia através dos 

livros e peças anatômicas está sendo complementado por recursos alternativos como 

laboratórios virtuais interativos com softwares que facilitam o entendimento do corpo humano 

(PINTO et al., 2015). 

As metodologias ativas têm se destacado refletindo sobre o papel do professor e do 

aluno no processo de ensino e aprendizagem, buscando provocar mudanças nas práticas em sala 

de aula que estão, por muitas vezes, enraizadas no modelo tradicional de ensino (LEITE, 2018). 

Entretanto, deve ser considerado que cada indivíduo utiliza seus padrões pessoais, ou seja, 

elabora planos e estratégias que lhe permitam atingir suas demandas de forma pessoal. Assim, 

a aprendizagem é o resultado de suas experiências e interações. Portanto, há a necessidade de 

propor novos métodos que complementam o ensino da anatomia humana visto as mudanças da 

sociedade e dos métodos pedagógicos de ensino conforme o perfil atual do estudante. Para isto, 

as ferramentas virtuais de ensino são alternativas interessantes pois podem incentivar o 

estudante a ser mais dinâmico, participativo e interativo no processo ensino-aprendizado da 

anatomia humana, porém sempre em conjunto com o ensino presencial da anatomia que é 

fundamental devido as peculiaridades dessa unidade curricular.  

 

2. OBJETIVOS: 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma Plataforma Digital para o estudo 

detalhado da anatomia humana do sistema digestório e circulatório, como facilitador e 

colaborador do processo de ensino/aprendizado das aulas presenciais de anatomia humana 

assim como nos estudos extra-classe, frente aos desafios da constante realidade à qual a 

educação e tecnologia estão submetidos no mundo contemporâneo e das novas diretrizes 

curriculares da educação.  
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3. METODOLOGIA: 
 

Material 

 

O estudo tem caráter transversal e descritivo. Foram utilizadas peças anatômicas 

sintéticas do sistema digestório e circulatório, pertencentes ao Laboratório de Anatomia do 

Centro Universitário Nossa Senhora do patrocínio (CEUNSP). O registro das imagens foi feito 

por maquinas digitais (Nikon D500; Tipo DSLR; Resolução de 21 MP) e em seguida 

processadas para o desenvolvimento da plataforma de ensino digital de anatomia humana, 

dispondo de um sistema de ensino hibrido de learning desenvolvido com soluções integradas 

de websites.  

O layout foi utilizado no Theme Infinit® e a aplicação interna da sinalização das peças 

anatômicas sintéticas para marcação da nomenclatura foi feita com instalação do Plugin 

ImagePro®. Os sofwares utilizados foram: Adobe Photoshop CS3: Utilizado para a edição e 

correção de fotos e imagens; Microsoft Word: Utilizado para a edição dos textos; Ambiente 

virtual Wordpress: Utilizado como plataforma virtual para abrigo de todo conteúdo didático 

bem como pelo uso de ferramentas colaborativas, de comunicação e interatividade por meio da 

Internet.  O website usou na hospedagem provida pela empresa Locaweb Servicos de Internet, 

no plano da Plataforma LINUX, Banco de Dados MysQL.2. Versão do PhP 7.0.  O registro do 

domínio do site (www.educanatomy.com) foi feito junto a empresa Godaddy Servicos Online 

do Brasil Ltda.  
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4. RESULTADOS: 

 

Como ferramenta de Apoio aos Estudos, foi desenvolvido um sistema de indicação das 

estruturas anatômicas nas imagens obtidas das peças anatômicas e com o respectivo gabarito 

para que o aluno possa treinar e avaliar o seu aprendizado. O website também compreende 

diferentes idiomas, o que ajuda o estudante a compreender a anatomia humana, incentivando-o 

assim em buscar novos conhecimentos e perspectivas internacionais de formação profissional. 

O website foi desenvolvido em uma plataforma de código livre da Wordpress, o qual foi 

denominada, ao título do site, de EDUC ANATOMIA (figura 1), caracterizando Educação em 

Anatomia. Esta plataforma foi organizada dentro dos princípios da informação, envolvendo 

organização dos menus de navegação, logomarca do projeto, design de conteúdo e interfaces. 

No ambiente wordpress, foi desenvolvido o design gráfico e toda estilização do layout, bem 

como utilizando o Theme Infinity® para personalização de cores, backgrounds e fontes. As 

imagens foram catalografadas dentro do Atlas Digital (figuras 2 a 9). Todas as imagens 

escolhidas foram recordadas e armazenadas em um diretório do sistema operacional do 

computador.  

Nessa plataforma digital, o estudante tem a opção de selecionar qual sistema (digestório 

ou circulatório) pretende estudar e logo em seguida, escolher uma estrutura anatômica 

específica. A partir disso, há a opção de clicar ou selecionar a estrutura para obter o nome e os 

detalhes anatômicos ou trabalhar com essa ferramenta em forma de estudo dirigido e exercícios 

de mapeamento mental.  
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Figura 1. Logomarca Educ Anatomy. (autoria própria) 
 

 
 

Figura 2. Interface do Plugin ImagePro® do coração. (autoria própria)  
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Figura 3. Interface do Plugin ImagePro® dos órgãos do sistema digestório. (autoria própria) 
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Figura 4. Layout do Website. (autoria própria)
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Figura 5. Portfólio de Imagens do sistema circulatório. (autoria própria)  
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Figura 6. Portfólio de Imagens do sistema digestório. (autoria própria)  
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Figura 7. Representação da sequência do funcionamento da plataforma digital do sistema 

circulatório. Observe a opção do aluno escolher a imagem com o nome ou sem o nome da 

estrutura anatômica (arco da aorta). 
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Figura 8. Representação da sequência do funcionamento da plataforma digital do sistema 

digestório. Observe a opção do aluno escolher a imagem com o nome ou sem o nome da 

estrutura anatômica (corpo gástrico) 

 

 

 

Figura 9. Representação da plataforma digital. Observe a opção do aluno em estudar as 
diversas estruturas anatômicas. 
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5. DISCUSSÃO: 
 
 Atendendo aos desafios das Instituições de Ensino Superior ao adotarem Ambientes 

Virtuais de Aprendizagens (AVA) em suas operações de ensino frente aos desafios da sociedade 

hiperconectada à tecnologia, percebe-se que o projeto apresentado, o Atlas Digital em 

Anatomia Humana, denominado EDUC ANATOMY, é uma ferramenta complementar, 

inovadora e criativa dirigida aos estudantes de anatomia, oferecendo um suporte alternativo 

para o processo ensino-aprendizado junto com as aulas presenciais. Tal recurso torna-se 

necessário visto as novas metodologias ativas de ensino perante ao perfil atual da sociedade e 

também devido ao fato de que os livros físicos estão perdendo espaços já que os produtos 

digitais, E-books e websites, softwares de estudos em Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA) estão sendo cada vez mais utilizados (JEONG, 2012). De acordo com Colares et al 

(2019), a tecnologia é uma boa opção de comunicação com os alunos pois é a linguagem com 

que eles têm afinidade dentro da atual realidade social. 

 O ensino presencial em Anatomia Humana é fundamental e necessário visto a 

possibilidade única e insubstituível de permitir ao estudante que reconheça o relevo, a textura, 

a espacialidade tridimensional dos componentes das peças anatômicas cadavéricas bem como 

as variações dos formatos dos órgãos perante ao sexo, idade, raça, etnia e biotipo. Esta reflexão 

está de acordo com Costa et al (2012) onde observaram no estudo sobre a anatomia humana 

que o uso de cadáveres humanos é indispensável ao processo de ensino-aprendizagem da 

anatomia, pois, isto se reflete diretamente na atuação do profissional frente as condutas com os 

pacientes e fortalecendo a humanização. Entretanto, o ambiente virtual de ensino associado a 

novas ferramentas interativas e dinâmicas, como site, e-book e plataformas digitais podem ser 

uma alternativa para complementar o processo de aprendizado da anatomia humana. Essas 

novas ferramentas facilitam o aprendizado, permitindo assim a construção efetiva do 

conhecimento e com um desempenho mais satisfatório do aluno por torna-lo mais ativo no 

processo (MOTA et al, 2010; NUNES et al, 2011). 

 Costa et al (2012) utilizaram um questionário em sua pesquisa aplicada a estudantes de 

anatomia e avaliaram dentre outros fatores, a utilização de materiais didáticos como auxílio no 
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aprendizado. Nos resultados, observaram que 87,8% utilizavam o atlas, 20,8% os modelos de 

estudo e 24,2% os programas de computador. A internet foi citada por 76,2% dos alunos, sendo 

o recurso tecnológico mais utilizado como material auxiliar à aprendizagem. Além disso, os 

alunos dessa pesquisa afirmaram que 36,2% dos professores usavam algum tipo de tecnologia 

para que pudessem adaptar aos métodos inovadores de ensino-aprendizagem atual. Desta 

maneira, observa-se que estudar em um ambiente digital configura uma experiência 

complementar do ambiente físico presencial visto que um AVA pode ajudar nos estudos de 

fixação e permite ao estudante adquirir mais conhecimento acerca do repertório do assunto, 

transitando durante seu período de construção de conhecimento entre sala de aula presencial, 

laboratório, livro físico, e-book, e cursos online. De acordo com Braz (2009), aulas expositivas 

tornam-se menos eficientes ao comparar com aquelas em que o aluno possa ver, ouvir, interagir 

e executar (Costa el, 2010). Além disso, o professor acompanha as transformações pedagógicas 

do ensino conforme o perfil atual do aluno através do uso das tecnologias modernas de apoio 

técnico ao aprendizado (FORNAZIERO ET AL, 2010) através de ferramentas em ambientes 

virtuais.  

Com este intuito, essa pesquisa desenvolveu o site EDUC ANATOMY para que possa 

ser incentivado não somente os alunos, mas também os professores a tornarem o ensino da 

anatomia mais interativo e dinâmico e acompanhar as metodologias alternativas de ensino 

híbrido pela atual tecnologia educacional.  Com isto, o professor se adapta as novas 

transformações que contribuem para o aprimoramento metodológico do aprendizado (COSTA 

EL AL 2010, FORNAZIERO ET AL, 2010).  

O ensino físico e o virtual se complementam levando ao aluno possibilidade de 

modificar os ambientes de ensino com versatilidade. O Ensino presencial físico forma o 

conhecimento de base e a vivência profissional virá com o estágio e prática, porém quando 

somado com as possibilidades de meios digitais, essa experiência se intensifica e se solidifica 

e desta maneira observa a importância de integrar o ensino presencial com o remoto e digital. 

Por fim, o infoproduto Atlas Digital em Ensino de Anatomia (software Educ Anatomy) e outas 

ferramentas digitais similares constituem uma alternativa a mais na prática de ensino para a 
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ciências da saúde considerando a atualidade das gerações hiperconectadas e ao cenário 

tecnológico atual do ensino remoto.  

O Departamento de Anatomia da Universidade Estadual de Londrina participou da 

elaboração do Locomoshow, Atlas Anatômico do Aparelho Locomotor Humano, e de acordo 

com Araujo et al (2000), o auto aprendizado da Anatomia Humana pode ser facilitado através 

desses sistemas multimídias. O uso de programas de informática é importante para o processo 

de ensino por motivar o estudo da Anatomia Humana (GUIRALDES, et al, 1995) e assim 

sendo, os avanços tecnológicos em ambiente acadêmico modifica as maneiras de aprender, 

podendo promover melhor desempenho no estudo individual (FORNAZIERO et al, 2010). 

Contudo, o estudo presencial da anatomia humana é necessário conforme também relatado na 

pesquisa de Costa et al 2010 que concluíram que o uso de cadáveres humanos nas aulas práticas 

presenciais é indispensável ao processo de ensino-aprendizagem.  

Colares et al (2019) realizaram um levantamento bibliográfico das metodologias de 

ensino-aprendizagem usadas na área de Anatomia Humana e as mais utilizadas foram exposição 

teórica do conteúdo seguido da prática presencial com o uso de cadáveres humanos quando 

possível. Entretanto, pela escassez de material cadavérico nos laboratórios de anatomia, outras 

instituições usaram como alternativa, imagens de livros e as ferramentas tecnológicas para 

auxiliar o ensino dentro de um contexto pedagógico mais modernizado, todas 

comprovadamente eficazes no ensino de anatomia humana. Neste novo cenário hibridizado, há 

diversas opiniões, seus prós e contras, suas insatisfações e satisfações diante cada ferramenta. 

Estas opiniões podem divergir em cada necessidade de cada indivíduo, em cada fase da vida, 

portanto, uma resposta para a pergunta: "Qual é a melhor de todas as ferramentas", não cabe 

mais a ser feita, exatamente, porque todas são complementares, por terem diferentes abordagens 

e também por atender indivíduos com necessidades diferentes. Assim sendo, as ferramentas 

digitais de ensino-aprendizado como a EDUC ANATOMY, vem recebendo cada vez mais 

atenção, porém de forma complementar e não como substituição do ensino presencial da 

anatomia que é necessário para formação clínica dos profissionais da saúde.  
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De acordo com Bordenave (2007) é unânime que a Anatomia Humana é fundamental 

para o aprendizado dos profissionais da área de saúde e que a aula presencial é uma forma de 

oferecer contato direto com a realidade. Diante do exposto, deve ser considerado que o processo 

ensino-aprendizagem da Anatomia Humana pode não corresponder totalmente as novas 

expectativas dos programas curriculares dos cursos da área de saúde (FORNAZIERO et al, 

2010). Entretanto, há soluções interessantes a partir do processo ensino-aprendizagem 

diferenciado através de recursos tecnológicos com programas e softwares educacionais de 

anatomia humana associados ao dinamismo da aula prática presencial pois sem isso, o 

aprendizado da anatomia seria deficiente. 

 

6. CONCLUSÃO: 

Nessa plataforma digital foi possível construir um método interativo de ensino digital 

da anatomia do sistema digestório e circulatório. O software Educ Anatomy desenvolvido como 

Atlas Digital de Anatomia para Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) permite uma 

participação mais ativa do estudante e poderá funcionar como uma ferramenta complementar a 

ser usada nas mais diversas metodologias ativas do ensino presencial da anatomia para facilitar 

o aprendizado através de uma prática pedagógica mais modernizada.   
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RESUMO 
A presente pesquisa está contida na área da saúde, sob a linha de pesquisa “Psicologia como 

Ciência e Profissão”, área da Psicologia. O tema é um recorte da teoria psicanalítica, pelo viés 

da teoria Desenvolvimento Emocional Infantil do teórico Donald Woods Winnicott, a respeito 

das implicações do Isolamento Social na Pandemia da COVID-19. A pesquisa apresentou como 

metodologia uma abordagem qualitativa, com método indutivo, e procedimento exploratório - 

coleta de dados através de questionário online, com perguntas objetivas e abertas, por 

intermédio da plataforma do Google formulário (Google Forms®), disponibilizado de forma 

aleatória através de grupos de WhatsApp, destinada a familiares de crianças até 6 anos. Após o 

levantamento e coleta de dados, fez-se a análise qualitativa, elencando unidades de análise a 

partir das quais foram organizadas as informações coletadas e discutidas, correlacionando-os à 

teoria de Desenvolvimento Infantil de Winnicott, a partir da qual, constaram-se algumas 

situações de alterações acentuadas de comportamento e de vínculos das crianças. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Winnicott-1; Desenvolvimento Infantil-2; Vínculo-3; Isolamento 

Social-4; COVID-19-5. 

 
1 Aluna líder do grupo e estudante do 7.º Semestre do Curso de Psicologia, email: faria.carolina@hotmail.com 
2 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Psicologia, email: alessandra.formagio@bol.com.br 
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 2 

1. INTRODUÇÃO  

 A presente pesquisa está contida na área da saúde, cuja linha de pesquisa pertinente é 

“Psicologia como Ciência e Profissão”. O tema pertence especificamente à Psicologia, cuja 

subárea é a Psicanálise. Dessa forma, o tema é um recorte da teoria psicanalítica, pelo viés do 

teórico Donald Woods Winnicott, pediatra, psiquiatra infantil e psicanalista inglês, a respeito 

do Desenvolvimento Emocional Infantil.   

A Psicanálise (ou Teoria Psicanalítica) é a teoria formulada por Sigmund Freud, médico 

neurologista e psiquiatra austríaco, acerca dos processos psíquicos inconscientes e suas 

consequências para a vida das pessoas. Ao consultar alguns pacientes que ele denominou de 

“histéricas”, pôde observar que diversos sintomas de doenças físicas não encontravam causas 

fisiológicas, mas sim, emocionais3. Dessa forma, por intermédio da observação clínica, 

desenvolveu seus estudos, que posteriormente culminaram em uma nova área da Psicologia – 

a Psicanálise.  

 Inicialmente, suas ideias não foram aceitas pelos médicos da época. Contudo, a partir 

da publicação de suas obras: “A Interpretação dos Sonhos” e “A Psicopatologia da Vida 

Cotidiana”, nos primeiros anos do século XX, há uma maior aceitação, escolas de psicanálise 

são fundadas e diversos pesquisadores interessam-se por sua nova teoria. 

 Das escolas de psicanálise, é interessante ressaltar que cada uma desenvolveu-se a partir 

de cada psicanalista. São sete: 1. Freudiana (relativa ao próprio Freud e aos primórdios de sua 

teoria); 2. Teóricos das Relações Objetais (relacionada à Melanie Klein); 3. Psicologia do Ego 

(referente à Hartman); 4. Psicologia do Self (concernente a Kohut); 5. Francesa de Psicanálise 

(Lacan); 6. Escola Inglesa (Winnicott); e 7. Bion.  

Sua filha, Anna Freud, dá continuidade aos estudos do pai (escola freudiana), voltados 

essencialmente à clínica psicanalítica de crianças, desenvolvendo concepções sobre o Ego e os 

Mecanismos de Defesa.  

 
3 O primeiro caso clínico foi o famoso Caso de “Anna O.”. Cf. GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo.  Freud e o 

Inconsciente.    
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 3 

 Contemporânea à Anna Freud, está Melanie Klein, (considerada uma psicanalista pós-

freudiana) que também deu continuidade aos postulados de Freud, e ampliou-os, estudando o 

comportamento infantil e dos bebês com profundidade.  

 Donald Woods Winnicott, pediatra, psiquiatra infantil e psicanalista inglês, foi 

analisando de Melanie Klein, dando delineamentos próprios às teorias dela e às de Freud. 

Devido à sua atuação clínica médica infantil, discutia os problemas crianças e das famílias em 

diversos jornais médicos, psiquiátricos e psicanalíticos, bem como em congressos de pedagogas 

e professoras4, o que lhe permitiu a interdisciplinaridade tão incomum aos psicanalistas da 

época. 

 Winnicott conseguiu abranger em sua vasta obra, conceitos da Psiquiatria Infantil, da 

Psicanálise Freudiana, Psicanálise Kleiniana Infantil, bem como suas próprias interpretações 

dos casos clínicos. E por isso ele é tão relevante para a ciência da Psiquiatria, da Psicologia, da 

Psicanálise e das Psicopatologias. 

 Como nenhum outro estudioso, Winnicott conseguiu explicar os transtornos mentais, 

não apenas a partir da fisiologia, da biologia (que hoje chamaríamos de herança genética para 

os transtornos mentais), como também dos processos psíquicos inconscientes. Por exemplo, seu 

conceito de “falso self”, (em que ele explicou a fragmentação do eu, constituindo um vazio 

difícil de o paciente sentir-se preenchido) contribuiu imensamente para melhor entendimento 

do hoje denominado Transtorno de Personalidade Borderline.       

  Assim, mediante o exposto do referencial teórico e da relevância deste autor, faz-se 

necessário explicar o tema: “Implicações do Isolamento Social na Pandemia da Covid-19 a 

Partir da Teoria do Desenvolvimento Emocional Infantil de D. W. Winnicott”. 

Devido à peculiaridade dos estudos Winnicott, e a precisão com que explicou a 

formação caótica da personalidade não saudável, bem como a formação sadia da personalidade 

- por intermédio de um desenvolvimento emocional infantil saudável – considerou-se essencial 

que a pesquisa estudasse a concepção winnicottiana da formação da personalidade. Essa 

 
4 Cf. Clare Winnicott, em WINNICOTT, Donald Woods. Natureza Humana. p.6. 
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correlação entre desenvolvimento saudável e formação de uma personalidade sadia na vida 

adulta é proposta pelo próprio Winnicott.  

Dessa feita, tornou-se imprescindível que esta pesquisa tivesse esse viés psicanalítico - 

e não biológico, pedagógico, ou mesmo comportamental- do desenvolvimento emocional das 

crianças e dos bebês.  

Em sua teoria do desenvolvimento infantil, Winnicott destaca que é a partir do vínculo 

mãe-bebê, que o bebê percebe o mundo e a si mesmo. Assim, a presença de uma “mãe 

suficientemente boa” – termo cunhado por Winnicott – que lhe proporcione a higiene, atente-

se às suas necessidades, tanto físicas quanto psíquicas, (holding, handling e object presenting) 

torna-se essencial para este desenvolvimento inicial.  

Para Winnicott a sustentação ou holding protege contra a afronta fisiológica, 

considerando a sensibilidade epidérmica da criança, como tato, temperatura, sensibilidade 

auditiva, sensibilidade visual, sensibilidade às quedas, inclui toda a rotina de cuidados ao longo 

do dia e da noite e o fato físico de sustentar a criança nos braços, de forma afetuosa e carinhosa.  

Winnicott ressalta que durante os últimos meses de gestação e primeiras semanas após 

o parto, a mãe entra em um estado psicológico especial, ao qual chamou de “preocupação 

materna primaria”. Assim, a mãe adquire, graças a esta sensibilização, uma capacidade 

particular para se identificar com as necessidades do bebê. E esse holding feito pela mãe é o 

fator que decide a passagem do estado de não-integração, que caracteriza o recém-nascido, para 

a integração posterior. O vínculo entre a mãe e o bebê constituirá as bases para o 

desenvolvimento saudável das capacidades inatas do indivíduo. 

O ser humano, para Winnicott, nasce como um conjunto desorganizado de pulsões, 

instintos, capacidades perceptivas e motoras que conforme progride o desenvolvimento vão se 

integrando, até alcançar uma imagem unificada de si e do mundo externo. O papel da mãe é 

prover o bebê de um ego auxiliar que lhe permita integrar suas sensações corporais, os estímulos 

ambientais e suas capacidades motoras nascentes. 

Quando a mãe não fornece a proteção necessária ao frágil ego do recém-nascido; a 

criança perceberá esta falha ambiental como uma ameaça à sua continuidade existencial, a qual, 
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por sua vez, provocará nela a vivência subjetiva (interna) de que todas as suas percepções e 

atividades motoras são apenas uma resposta diante do “perigo” que ela acha que está diante 

dela. Gradualmente, o bebê tenta substituir a proteção que lhe falta por uma “criada” por ela. O 

bebê vai se envolvendo em uma casca, por intermédio do qual cresce e desenvolve seu self.  

Winnicott diz que a “mãe boa” é a que responde a onipotência do bebê - lactante e, de 

certo modo, dá-lhe sentido. O self verdadeiro começa a adquirir vida, através da força que a 

mãe, ao cumprir as expressões da onipotência infantil, dá ao ego frágil da criança. A mãe que 

“não é boa” é incapaz de cumprir a onipotência do bebê, deixando de responder ao gesto dele, 

e em seu lugar coloca o seu próprio gesto, submetendo o bebê às necessidades e adaptações da 

mãe, e não de si mesmo. Esta submissão constitui a primeira fase do self falso e é própria da 

incapacidade materna para interpretar as necessidades da criança. 

Winnicott afirma que a maturação emocional infantil ocorra em três fases sucessivas: a 

da integração e personalização; a da adaptação à realidade; e a da pré-inquietude ou crueldade 

primitiva. Pois para ele, as primeiras experiências infantis, quando a criança ainda é um bebê, 

são estruturantes do psiquismo, de forma que participam da organização da personalidade e dos 

sintomas. 

Em relação à fase da integração e personalização, para Winnicott o bebê nasce em um 

estado de “não-integração” (que não se confunde com desintegração), de forma que os núcleos 

do ego encontram-se dispersos; enquanto para o bebê, esses núcleos estão formando uma coisa 

só – uma unidade – com o meio ambiente, que para o bebê é sua mãe e a maneira com ela irá 

trata-lo e atender (ou não) às suas necessidades. Para que haja um desenvolvimento saudável 

do psiquismo do bebê, é necessário que haja uma integração desses núcleos do ego e uma 

personalização. Esta personalização ocorrerá quando o bebê tiver a sensação de que seu corpo 

abraça o verdadeiro self.  

Para Winnicott, o vínculo mãe-bebê possui extrema relevância na formação do 

psiquismo do bebê, uma vez que é a partir do vínculo mãe-bebê, da interação da mãe com o 

bebê, da atenção que dá ao bebê e até mesmo se ela atende ou não às suas necessidades. Desta 

forma, o ego não integrado do bebê somente conseguirá integrar-se a partir de sua mãe, 
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considerada um “objeto unificador”. Pois o ego da mãe irá ocupar a função de um ego auxiliar 

para o bebê, enquanto este constrói seu self (que pode ser verdadeiro ou falso, a depender de 

sua relação com sua mãe). 

Nos casos mais próximos da saúde, o falso self age como uma defesa do verdadeiro, a 

quem protege sem substituir. Nos casos mais graves, o falso self substitui o real e o indivíduo. 

Winnicott diz que no desenvolvimento saudável, o falso self se encontra representado por toda 

a organização da atitude social polida e bem educada. Produziu-se um aumento da capacidade 

do bebê para renunciar à onipotência e ao processo primário, em geral, ganhando assim um 

lugar na sociedade que jamais se pode conseguir manter mediante unicamente o self verdadeiro. 

O falso self, especialmente quando se encontra no extremo mais patológico da escala, é 

acompanhado geralmente por uma sensação subjetiva de vazio, futilidade e irrealidade. 

  A integração ocorre em dois momentos: a partir da sustentação exercida pela mãe que 

“recolhe os pedacinhos do ego primitivo do bebê”, permitindo que o bebê se sinta integrado 

dentro dela, e a atividade mental do bebê, que a partir de dentro, irá reunir os núcleos do ego 

em um todo, integrando-os aos poucos, e adquirindo a noção de que ela e o mundo ao seu redor 

são distintos. É a partir desse momento, de sentir essa diferenciação entre seu psiquismo (o 

“eu”) e o mundo externo (o “não eu”) que o bebê pode sentir o mundo exterior como 

perseguidor e ameaçador – momento este em que seu psiquismo entra em outra fase. 

No tocante à fase da adaptação à realidade, se a mãe tiver um cuidado amoroso para 

com o bebê, estas ameaças do mundo externo serão neutralizadas no psiquismo do bebê, 

continuando a se desenvolver de forma saudável. Ou seja, à medida que o desenvolvimento de 

seu psiquismo progride, seu ego relativamente integrado, ocorre a sensação de que o núcleo de 

si mesmo habita seu corpo, e a próxima fase será conseguir adaptar-se à realidade. 

Nesta fase, o papel da mãe é o de apresentar ao bebê elementos da realidade, que irão 

formar no bebê a imagem psíquica do mundo externo. Esse processo, que se dará de forma 

gradual, em que a mãe terá pequenas falhas, é como a adaptação relativa ocorrerá. Para 

Winnicott, esses pequenos “fracassos da mãe”, é que irão se converter em adaptação no bebê, 

pois o ambiente suficiente (mãe suficientemente boa), transforma-se em um ambiente perfeito, 
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e a partir daí a realidade se constrói. Conforme o bebê compreende essa “quase perfeição da 

mãe”, é que ela está liberada dessa “perfeição”. 

 Winnicott também destaca que embora essa junção entre a fantasia infantil e os 

elementos da realidade fornecidos pela mãe, nunca poderá ser perfeito, mas o bebê (que ele 

chama de lactante) pode vivenciá-lo como “quase ótimo”, graças à sua personalidade, que irá 

procurar preencher o vazio entre a fantasia e a realidade. 

Assim, o psiquismo do bebê se desenvolve, por intermédio da capacidade de 

compreender e compensar as falhas do ambiente (de sua mãe), à medida que o ambiente falha 

é que a realidade começa a existir para o bebê. Então, se no início o papel maior da mãe é se 

adaptar às necessidades do bebê de maneira absoluta, num segundo momento, torna-se de suma 

importância que ela comece a falhar, num processo gradual, para que o processo de adaptação 

possa ocorrer satisfatoriamente. Como resultado, o bebê irá atingir uma fase de dependência 

mútua de sua mãe, e em seguida, tem-se o surgimento da capacidade de o próprio bebê começar 

a construir seu self. Quando o ambiente (mãe) não proporcionar os cuidados elementares de 

maneira satisfatória, poderá ocorrer um distanciamento do verdadeiro self, que Winnicott 

denomina criação de um “falso self”. 

Em relação à fase da pré-inquietude ou crueldade primitiva, esta ocorre depois de a 

criança ter alcançado a diferenciação entre ela e o meio ao seu redor e se adaptar relativamente 

à realidade, pela absorção de elementos objetivos, que modificam suas fantasias, e, se 

desenvolvidas satisfatoriamente, conduzirão o bebê à fase seguinte: da pré-inquietude ou 

crueldade primitiva, que é a integração as diferentes imagens que tem de sua mãe e de seu 

mundo externo, em um todo.  

Winnicott menciona que o bebê apresenta uma agressividade já inata, que se expressa 

em certas condutas autodestrutivas; de forma que o bebê volta seu “ódio” sobre si mesmo, para 

proteger o objeto externo – sua mãe. Contudo, essa manobra não é suficiente para aplacar a 

agressividade inata. Então, o bebê expressa agressividade (como morder a mãe, por exemplo), 

e se a mãe lhe devolve amor, para o bebê significa que “ela sobreviveu a seu ódio, ela existe”, 

e ele percebe que ela é um elemento separado dele – a partir daí é que seu psiquismo se 
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desenvolve. O bebê adquire a percepção de que suas próprias pulsões (sua agressividade) não 

são tão danosas e, pode gradualmente aceitar sua responsabilidade sobre elas.  

Para Winnicott, enquanto o bebê expressa sua agressividade direcionada à mãe, 

simultaneamente, ela devolve afeto, o bebê adquire a capacidade de se preocupar com o bem-

estar da mãe, como um objeto total, constituindo para Winnicott a última das fases do 

desenvolvimento emocional primitivo. 

 

2. CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL  

O cenário de pandemia global – em que neste momento no Brasil vivemos o ápice do 

contágio pelo vírus covid-19, cujos números de pacientes infectados e de mortos torna-se cada 

dia mais elevado-, certamente traz angústias e ansiedades a todas as pessoas. A restrição da 

locomoção, das relações sociais - sejam familiares, sejam de amizades, a restrição do trabalho, 

preocupações com questões de saúde, econômicas, familiares, somadas ao próprio 

confinamento, certamente trazem um impacto nas famílias. 

E quanto mais as famílias estiverem impactadas por essas dificuldades, ainda mais, as 

mães estarão impactadas emocionalmente, que, por sua vez, terão impactados os vínculos entre 

mãe-bebê, que é o foco deste trabalho. Pois, as mudanças na rotina da mãe, trabalho remoto, 

mais atribuições familiares dentro de casa, preocupações, podem causar mais ansiedade, 

nervosismo, até mesmo quadros depressivos, que, isolados ou somados, irão impactar essa mãe 

e sua relação com o bebê. 

Conforme já exposto na introdução, o vínculo mãe-bebê é de vital importância para o 

desenvolvimento psíquico do bebê, impactando a formação de sua personalidade e, 

possivelmente, sua vida adulta. Assim, o vínculo mãe-bebê sofrerá impactos devido à 

pandemia.   

Como propôs Freud5, no artigo “Além do Princípio do Prazer”, diante da finitude da 

vida, e de situações de luto, o indivíduo sofre um “trauma psíquico”, o qual necessita “digerir’, 

 
5 Cf. FREUD, Sigmund. Além do Princípio de Prazer. 
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muitas vezes, simbolizar, e ressignificar, para que a vida possa tomar seu curso. Não se trata de 

um enfrentamento fácil, tão pouco sem sofrimento. Cada indivíduo irá fazê-lo a seu tempo, a 

seu modo, com ou sem ajuda terapêutica.  

Desse modo, o fato é que a forma como as pessoas farão este “enfrentamento”, ou seja, 

- em palavras leigas à Psicologia – como as pessoas “passarão” por esta fase, certamente difícil, 

será determinante para seu equilíbrio emocional.  

Há que se fazer uma ressalva de que, certamente, não há estudos científicos precisos 

ainda, acerca de “consequências psicológicas de um período pós-pandemia”, de maneira que 

nossas reflexões no parágrafo seguinte são questionamentos, indagações com embasamento 

científico de outras situações análogas. Pois há estudos sobre outras situações de tragédia e de 

estresses extremos, como fases de pós-guerra, ou de pós-depressão econômica como a de 1929, 

em que a Psicologia explicou suas consequências. Neste sentido, retomamos os conceitos da 

Teoria Psicanalítica sobre o enfrentamento de situações complexas e realmente difíceis 

(descritas por Freud como trauma6). 

Sob esta perspectiva, há que pensar as formas – saudáveis ou não – em que as pessoas 

enfrentarão (no sentido psicanalítico) o momento pós-pandemia. Algumas, talvez se 

surpreendam com recursos psíquicos internos jamais imaginados, enfrentando a atual situação 

com calma, serenidade e equilíbrio emocional, demonstrando grande resiliência frente a 

questões tão complexas e delicadas. 

 Outras talvez, nem tanto. Algumas talvez apresentem quadros de ansiedade mais altos; 

mas que, com sua rede de apoio – familiares, amigos, e até terapeutas, conseguirão enfrentar 

essas situações difíceis.  

E infelizmente, outras, por sua vez, talvez apresentem uma exacerbação de suas já 

previamente existentes angústias, transtornos psíquicos, como transtornos de ansiedade, 

transtornos de personalidade; enfim, um agravamento de suas condições psíquicas patológicas, 

anteriores à pandemia que certamente necessitarão de cuidados psicológicos e psiquiátricos. 

 
6  Cf. AVELAR, André. O traumático e o trabalho psicanalítico: uma reflexão sobre o lugar do analista.   
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E há ainda, as pessoas mais vulneráveis que os adultos: as crianças. Estas nos preocupam 

mais que todas as demais e, por este motivo justifica-se o tema. A relevância social do tema 

torna-se, imprescindível. Pois, se há risco de a fase pós-pandemia afetar aos adultos, com 

possíveis agravamentos das psicopatologias, quiçá estará afetado o desenvolvimento psíquico 

dos pequenos? 

Nesta linha de pensamento, buscar compreender como está ocorrendo o vínculo com as 

crianças e dificuldades encontradas, pode auxiliar na possibilidade de ajudar aos pais – por 

intermédio desta pesquisa – nas boas maternagem e paternagem, trazendo uma contribuição 

(ainda que singela) ao bom desenvolvimento psíquico das crianças7, mesmo diante de um 

cenário tão complexo. Haja vista que, na concepção da Teoria do Pediatra e Psicanalista inglês, 

Donald Woods Winnicott, os cuidados dos cuidadores (mãe principalmente)8 durante a primeira 

infância, (desde a gestação até os seis anos da criança), têm correlação direta com o 

desenvolvimento saudável do psiquismo infantil, o qual refletirá na formação de sua 

personalidade, que futuramente ensejará no psiquismo de um adulto saudável – mesmo em face 

de adversidades como a pandemia atual.   

Como Winnicott propõe “o desenvolvimento emocional sadio fornece à criança um 

sentido para a saúde física, assim como a saúde física lhe provê um reasseguramento que é de 

grande valia para o desenvolvimento emocional”9. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, OBJETIVOS E METODLOGIA 

Donald Woods Winnicott propõe que os vínculos familiares, principalmente a relação 

mãe-bebê, são fundamentais para o desenvolvimento emocional infantil, a partir de uma 

adaptação da mãe às necessidades desse bebê, não prevendo, desse modo, um modelo ideal de 

 
7 Cf. BORGES, Maria Luiza Soares Ferreira.  Função Materna e Função Paterna, suas Vivências na 

Atualidade. 
8 É de Winnicott o conceito de “mãe suficientemente boa”, de extrema relevância para a Teoria Psicanalítica 

Inglesa, que demonstra a correlação entre desenvolvimento psíquico saudável do bebê e a formação de uma 

personalidade saudável. Cf.  WINNICOTT, Donald Woods. Os Bebês e Suas Mães.  
9 Cf. WINNICOTT, Donald Woods. A Natureza Humana. p.42.  
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mãe ou dessa relação, pois para esse autor as falhas da mãe nessa relação, desde que não muito 

intensas são fundamentais para o contato do bebê com a realidade e a integração da sua 

personalidade. 

A partir dessa premissa, a pesquisa apresentou como principal objetivo investigar as 

implicações no desenvolvimento emocional infantil do isolamento social propiciados pela 

situação atual da pandemia COVID-19 nas relações familiares, mais especificamente no 

vínculo mãe-bebê, a partir da teoria do psicanalista Donald Woods Winnicott.  

No tocante à metodologia, a pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa, com base 

no método indutivo. A pesquisa teve como base um procedimento exploratório, baseado na 

coleta de dados através de questionário online na plataforma do Google formulário (Google 

Forms®). 

No que concerne ao local da pesquisa, esta foi disponibilizada em plataforma on-line 

através de formulário Google Forms®. 

Ao que se refere à descrição do participante voluntário da pesquisa, esta foi destinada à 

familiares de crianças até 6 anos.  O formulário foi disponibilizado de forma aleatória através 

de grupos de whatsapp para evitar identificação dos participantes (mínimo 20 participantes).  

No que diz respeito ao procedimento da pesquisa, esta teve como base um procedimento 

exploratório, baseado na coleta de dados através de questionário online na plataforma do 

Google formulário (Google Forms®), que foi disponibilizado de forma aleatória através de 

grupos de whats app, para familiares de crianças até 6 anos, para buscar verificar como estão 

ocorrendo as relações familiares, mais especificamente com a criança, na situação atual de 

isolamento social.  

O questionário trouxe perguntas objetivas e abertas, e foi respondido voluntariamente 

pelos participantes, com a opção de concordar ou não com a participação da pesquisa, logo 

abaixo da descrição do TCLE – Termo de consentimento livre e esclarecido, exposto na 

primeira página do formulário e que ficou disponível um anexo para acesso e impressão do 

arquivo caso necessário. O participante que não concordasse em participar da pesquisa não 

conseguiria acessar as perguntas do formulário.  
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 Após aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade, os dados foram coletados no período de 4 semanas, a partir da data de envio do 

formulário (02/01/2021), na primeira semana houve poucas respostas, o que demandou o 

reenvio do questionário aos mesmos grupos e depois a outros grupos que até a terceira semana 

não havia atingido o número mínimo de 20 questionários respondidos, após o reenvio na quarta 

semana, atingido 65 questionários respondidos, dentre os quais 7 eram sobre crianças maiores 

que 7 anos, correspondente ao número de questionários analisados, durante esse período pré-

determinado (4 semanas), sem critério específico de seleção, a fim de evitar qualquer indução 

de conteúdo das respostas na análise. 

 

5. ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

A pesquisa foi baseada em questionário organizado no formulário google forms que foi 

disponibilizado, conforme descrito, para 5 grupos aleatórios no whats app a partir do dia 

02/01/2021, ficando disponível pelo período de 1 semana, como o número de respostas foi de 

20 questionários, nos quais 7 deles traziam informações sobre crianças com mais de 6 anos de 

idade (idade superior ao que proposto para as análises), optou-se por disponibilizar o formulário 

com o questionário a outros grupos do whats app também aleatórios por mais 1 semana, obtendo 

no total 65 formulários respondidos, nos quais 14 deles remetem a pais de crianças com idade 

superior a solicitada para pesquisa (superior a 6 anos), porém que julgamos relevantes incluir 

na análise.  

  Foram respondidos 65 questionários, como o questionário foi destinado a responsáveis 

por crianças de até 6 anos, como uma forma de caracterização dos participantes voluntários foi 

observado que destes 65 formulários respondidos, 54 respostas foram de mães (representando 

83,07% do total de respostas), 1 de pai (representando 1,53% do total de respostas), 4 de avós 

(representando 6,15% do total de respostas), 1 de madrasta (representando 1,53% do total de 

respostas), 5 de outros responsáveis (representando 7,6% do total de respostas).  
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 A faixa etária dos voluntários que responderam ao questionário foi: entre 18 e 24 anos, 

6 respostas (9,23%); entre 25 a 35 anos, 23 respostas (35,38%); entre 35 e 45 anos, 29 respostas 

(44,61%); entre 45 e 55 anos, 7 respostas (10,76%). 

 A escolaridade dos voluntários foi de: Ensino Fundamental completo – 2 respostas 

(3,07%); Ensino Médio incompleto – 3 respostas (4,61%); Ensino Médio completo – 3 

respostas (4,61%); Ensino Superior incompleto – 9 respostas (13, 84%); Ensino Superior 

completo – 20 respostas (30, 76%); Pós-graduação incompleta – 3 respostas (4,61%); Pós-

graduação completa – 26 respostas (40%). 

No tocante ao trabalho dos participantes voluntários, verificou-se que: remoto / home 

office /online – 27 respostas (41,53%); externo / na empresa / no escritório – 26 respostas (40%); 

não estou trabalhando no momento – 13 respostas (20%). 

No que concerne a casos confirmados de COVID-19 na família: 27 respostas positivas 

(41,53%) e 38 respostas negativas (58,46%). 

Relacionada à idade das crianças, embora se tenha solicitado na pesquisa que apenas 

respondessem responsáveis de crianças menores de 6 anos (primeira infância – que é o período 

mais estudado por Winnicott), alguns voluntários 14 responderam sobre crianças maiores, e 

algumas vezes, a respeito de duas ou até três crianças (irmãos), perfazendo um total de 79 

crianças (100%).  Dessa forma, verificou-se: crianças até 1 ano: 8; 1 a 2 anos: 11; 3 anos: 14; 4 

anos: 12; 5 anos: 12; 6 anos: 8; 7 anos ou mais: 14  

5.1 Unidades de Análise 

Após o levantamento e coleta de dados, fez-se a análise qualitativa desses dados, 

elencando unidades de análise a partir das quais foram organizadas as informações coletadas 

no questionário on-line e discutidas, correlacionando-os à teoria de Desenvolvimento Infantil 

de Winnicott.  
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Para Winnicott os vínculos representam papel fundamental no desenvolvimento 

infantil10, conforme se verifica a seguir:  

A origem da capacidade de envolvimento apresenta um problema complexo. O 

envolvimento é uma característica importante na vida social.  

(...) O envolvimento refere-se ao fato de o indivíduo preocupar-se ou importar-
se, e tanto sentir como aceitar responsabilidade. No nível genital, no enunciado 

da teoria do desenvolvimento, poder-se-ia dizer que o envolvimento é a base 

da família, quando os cônjuges em intercurso – para além do prazer – assumem 

a responsabilidade pelo resultado. Mas na vida imaginativa total do indivíduo, 

o envolvimento suscita questões ainda mais amplas, e a capacidade de 

envolvimento está por trás de todo o trabalho e brincar construtivos. Está ligado 

à existência normal e saudável, e merece a atenção do psicanalista. (Grifo 

original). 

(...) Geralmente se descreve a origem da capacidade de envolvimento em 

termos das relações bebê-mãe, quando a criança já constitui uma unidade 

estabelecida e sente a mãe, ou a figura materna, como pessoa total. É um 

desenvolvimento que se liga essencialmente ao período da relação de dois 

corpos. 

 Assim, a partir do referencial teórico de Winnicott, com a finalidade de averiguar o 

vínculo, foram utilizados para análise qualitativa, duas unidades de análise, quais sejam: A) 

alterações de comportamento da criança na situação da pandemia; e B) alterações de vínculo 

entre a criança e familiares. 

A) Alterações de comportamento da criança na situação da pandemia  

Na unidade de análise alterações de comportamento da criança na situação da pandemia, 

o objetivo era identificar a partir das respostas dos questionários mudanças no comportamento 

das crianças, durante a situação de pandemia, comparado aos comportamentos apresentados 

anteriormente. Com relação ao questionamento sobre a observação de alguma alteração no 

 
10 WINNICOTT, Donald Woods.  O Desenvolvimento da Capacidade de envolvimento. In: Privação e 

Delinquência.  p.111. 
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comportamento das crianças, 14 participantes voluntários responderam (21, 53%) que não 

houve alterações; 1 respondeu que o bebê nasceu na quarentena (1,53%); e 50 respostas 

(76,92%) foram afirmativas para alterações no comportamento da criança, demonstrando um 

número elevado de percepções de alterações no comportamento infantil durante o período de 

isolamento social decorrente da pandemia.  

Dentre as alterações de comportamento (50 respostas), podem-se mencionar: Ansiedade 

(18%), Nervosismo (6%), Irritação (20%), Agitação (14%), Impaciência (14%),  Tédio (6%),  

Alterações no sono e alimentação (4%), Regressão no comportamento (ex. voltar a usar fraldas 

e chupeta, ou objeto transicional) (4%), Intolerância (2%), Estresse (6%), Insegurança (2%), 

Solicitando mais atenção (4%), Preguiça (2%), Mau humor (4%), Tristeza (8%), Medo (8%), 

Introspecção (8%), Tiques (6%), Birras (4%). 

Conforme relato dos participantes: 

“Agitação quando muitos dias sem sair de casa”; 

“Às vezes apresenta mau humor”; 

“Sim, ficou triste, demonstrou medos”;  

“Sim, ficou mais introspectiva”; 

“Sim, no início da pandemia ele começou a dormir muito mais que o normal 

(mesmo indo dormir cedo) e querer ficar sozinho, com o tempo fomos trabalhando 

isso”; 

“Parece regrediu usando chupeta e fala as vezes como bebê”; 

“Sim, ele já era agitado e isso piorou na quarentena”; 

“Sim. No humor e na disciplina em realizar tarefas. Hoje há uma recusa em realizá-

las”; 

“Sim, achei que ficaram mais irritados e ansiosos”; 

“Sim, mais impaciente, é muito focado no iPad”;  

“Ansiosos. Impacientes. Nervosos”; 

“Sim, no início tristeza e quietude. Hoje muita agitação!”; 

“Sim. (...) notei que meu menino mais velho, de 7 anos, passou a desenvolver certos 

tiques, como por exemplo, barulhos com a boca, soprar as pontas dos dedos, ida ao 

banheiro repetidamente, sem ter real vontade. Sinais de pura ansiedade”; 

“Sim, mostra-se mais irritado em alguns dias, solicitando mais atenção 

(principalmente quando mãe precisa dedicar mais atenção ao acompanhamento de 

atividades escolares do irmão mais velho ou nos afazeres domésticos). Demonstra 

estar "entediado" e tem muita vontade de interagir com as pessoas que consegue 

ter contato”; 

“Irritação por não poder sair muito”;  

“Impaciência, tédio, preguiça, chamar atenção”;  

“Sim, irritabilidade, impaciência, birras”; 
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“Sim. Fez xixi na calça algumas vezes durante a tarde. Havia parado há 2 anos”; 

“Comendo mais”; 

“Sim, quando vai na casa dos avós não quer voltar pra casa”;  

“Sim! passou a ter medo de outras crianças e adultos...”; 

“Sim, ocasionalmente quando vem alguém em casa a criança de 2 anos se irrita, 

chora muito até se familiarizar com a visita”; 

“Sim. Mais ansiedade, medo”; 

“Sim. Ela teve alguns rompantes de stress e está muito fragilizada emocionalmente. 

“Demonstra ansiedade e insegurança com frequência"; 

“Sim... estresse, gritava um pouco quando queria algo e não podia fazer por não 

poder sair;” 

“Sim, ficou mais ansioso e solicitando mais atenção dos pais”;  

“Sim, estamos em tratamento com homeopatia para reequilíbrio emocional”; 

“Sim, ficou mais “entediado” cansa muito rápido ao fazer qualquer atividade. Ficou 

extremamente mais apegado a mim, as vezes recusando outras companhias”. 

Conforme as descrições da maioria dos participantes voluntários (73,8%) é possível 

observar que a situação de isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19 trouxe 

alterações significativas no comportamento das crianças, que parecem estar relacionadas a 

alterações na rotina, das atividades, principalmente relacionadas ao contato com ambiente 

externo e social, como descrito nas seguintes falas: “Demonstra estar "entediado" e tem muita 

vontade de interagir com as pessoas que consegue ter contato”; “Inicialmente ficou um pouco 

agitado, apreensivo devido às mudanças drásticas na rotina, após alguns meses começou a 

acostumar, mas sempre pedindo para sair. Irritado por não poder ir aos locais de costume”; 

“estresse, gritava um pouco quando queria algo e não podia fazer por não poder sair”; “Sim, 

quando vai na casa dos avós não quer voltar pra casa”;  

B) Alterações de vínculo entre a criança e familiares  

Na unidade de análise alterações de vínculo entre a criança e familiares, 55,38% dos 

participantes voluntários falaram que não houve alterações. Assim, 44,81% relataram 

alterações, dentre estes, 24,61% perceberam as alterações como positivas; enquanto 20% 

perceberam as alterações de vínculo como negativas.  
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Também foram observadas alterações de vínculo nas relações externas, como por 

exemplo, entre a criança e os avós, entre a criança e os colegas de escola, entre a criança e os 

primos.  

Quando perguntado aos voluntários se houve alguma mudança no vínculo com a criança, 

36 participantes voluntários (55,38%) responderam que não houve alterações, enquanto 29 

responsáveis (44,61%) relataram que houve alterações de vínculo. Destes, 16 (24,61%) 

consideraram alterações positivas na visão deles; e 13 (20%) relataram alterações negativas na 

percepção deles.  

As alterações no vínculo descritas como positivas para criança, relacionam-se a uma 

maior aproximação e disponibilidade emocional para as crianças, conforme descrito: 

“Se houve mudança foi para melhor”; 

“Acredito que uma compreensão melhor ao olhar as birras, conversar mais. Estar 

mais presente”; 

“Maior proximidade por estar em home office e ter que dar todo o suporte nos 

estudos on line”; 

“Aproximação da família”; 

“Ficou mais forte nas brincadeiras”; 

“Tentei me aproximar mais”; 

“Estamos próximos, consigo me dividir trabalho e as crianças”; 

“Sempre foi ótimo e agora está ainda melhor. Mais próximos e mais compassivos 

uns com os outros”; 

“Não entendi muito bem esta pergunta. Se for relacionado ao tratamento que demos 

a eles por conta da pandemia, eu diria que não houve exatamente uma mudança, 

talvez uma atenção maior, o acolhimento dos medos, aceitação e compreensão, 

muita conversa, carinho e amor”; 

“Sempre foi ótimo e agora está ainda melhor. Mais próximos e mais compassivos 

uns com os outros”; 
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“Entre os pais e a criança acredito que fortaleceu, por estar em convívio ainda mais 

intenso”;  

“Apenas valorizamos ainda mais a família”;  

“Sim. O vínculo familiar foi estreitado”; 

“Estamos mais vinculados, no entanto o estresse do dia a dia aumentou muito, tanto 

dele quanto dos pais”. 

As alterações relacionadas ao vínculo descritas pelos participantes voluntários como 

negativas remetem a maior dependência dos pais, distanciamento por conta de atividades de 

trabalho e afastamento de outras relações, conforme descrito: 

“Sim. Está mais apegado aos pais”; 

“Como trabalho, estou mais afastada dela”; 

“Sim. Ficou mais apegada a mim (mãe). Acho que pelo fato de eu ficar grande parte 

do dia com ela”; 

“Apenas ficou mais apegado a mim”; 

“(...) mostra-se mais irritado em alguns dias, solicitando mais atenção 

(principalmente quando mãe precisa dedicar mais atenção ao acompanhamento de 

atividades escolares do irmão mais velho ou nos afazeres domésticos). Demonstra 

estar "entediado" e tem muita vontade de interagir com as pessoas que consegue 

ter contato”; 

“O vínculo dos colegas e professores, avós. Primos.  Tios”.  

Quando perguntado sobre possíveis causas da alteração dos comportamentos das 

crianças, 16 participantes voluntários (24,61%) relataram que não houve alterações; enquanto 

2 participantes voluntários consideraram a alteração positiva; 47 (72,30%) relataram considerar 

devido ao afastamento dos avós e dos amiguinhos da escola e de primos – numa clara referência 

aos vínculos externos da criança.  

Relacionado a alterações positivas do comportamento da criança: ‘Ela amadureceu e 

ficou mais feliz com a convivência familiar”. 
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Relacionado a alterações negativas no comportamento da criança as justificativas se 

deram pelo isolamento, por permanecer muito tempo em casa, nas mesmas atividades, 

ociosidade, sem contato com outras pessoas que não os familiares diretos residentes na casa, 

também foram observadas alterações da rotina, que podem impactar nas relações da criança, 

como a família estar trabalhando em casa. Conforme se observa a seguir: 

“Muito tempo em casa”; 

“Pelo fato realmente de não sair. Sempre as mesmas atividades, sem contato com 

pessoas diferentes”; 

“Por não gastar energia como acostumada”; 

“Maior tempo somente na televisão, sem atividades diferentes”  

“Falta de vínculos com os amigos”; 

“Falta de contato social”; 

“Acredito que a falta de contato com os colegas, o aumento no uso de redes 

sociais (que acredito serem um pouco tóxicas, sempre tem adolescentes tornando 

a baixa autoestima algo engraçado e normal, com isso sinto que ela se questiona 

bastante)”; 

“Acredito que pelo corte inusitado que ele sofreu em sua rotina, ele ia para a 

escolinha via os amiguinhos, visitava os primos, ia no parque a tarde e com a 

chegada do isolamento isso tudo foi cortado repentinamente acredito que de 

certa forma foi um choque”; 

“Acredita sente falta de se relacionar amigos e familiares”; 

“Acredito que foi o confinamento”; 

“Tudo em razão do isolamento”;  

“Ficar muito tempo em casa, sem convívio com outras crianças”;  

“Com certeza por ter sentido a tensão e o medo ao ouvir conversas acerca do 

coronavírus, pelo distanciamento da escola, dos amigos e, especialmente, por 

não ter tido uma resposta de quando eles iriam poder voltar para a escola. No 

início eles também ficaram longe dos avós e dos primos, isso causou uma grande 

frustração, que logo precisou ser quebrada, com a volta da convivência”; 
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“Pela mudança na rotina, diminuição das atividades (escola, natação, brincar no 

parquinho com amigos, passeios), menor frequência de contato com familiares 

e amigos. Aumento de atividades domésticas e mudanças de esquema de 

trabalho dos pais. Também por mudanças no estado geral de humor dos pais 

(mesmo nos esforçando para passar tranquilidade para os filhos, as preocupações 

com a pandemia e alterações de rotina também afetaram a todos da família...)”; 

“Falta do convívio.com crianças e poucas opções de divertimento externo”;  

“Ociosidade”; 

“Alteração de rotina externa, não poder sair, visitar os familiares”; 

“A Família é pequena, ela sempre foi tímida e depois do isolamento se fechou 

mais...”;  

“Privação e solidão”; 

“Devido os pais estarem em trabalho remoto, ele querer brincar e nem sempre 

conseguimos dar a atenção no momento em que ele solicita”;  

“O isolamento atrapalhou o desenvolvimento social dele”; 

 

5.2. RESULTADOS DA ANÁLISE 

Para Winnicott, para que o desenvolvimento infantil possa ser saudável, há que se 

assegurar dois pilares11: ambiente externo suficientemente bom (cuidados, como holding, 

handling, managing – mãe-ambiente) e ambiente interno bom (apoio emocional da mãe e que 

ela esteja acessível à criança – mãe-objeto)12. Neste contexto, há três perspectivas interessantes 

concernentes aos vínculos e o impacto da convivência entre os pais e a criança, acentuada pelo 

isolamento social.  

No que se refere ao ambiente bom, de um lado, tem-se a situação de mães (ou pais) 

trabalhando remotamente e, apesar de a sensação ser de “estarmos juntos”, as atribuições que 

 
11 “O que tenho a dizer, portanto, resulta de complexos processos maturacionais que dependem, para serem 

realizados, de cuidados adequados ao bebê e à criança.” Cf. WINNICOTT, Donald Woods.  O Desenvolvimento 

da Capacidade de envolvimento. In: Privação e Delinquência.  p.113. 
12 Cf. idem, p.114-115. 
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o trabalho home office impõem são as mesmas (senão maiores) que o trabalho presencial, de 

forma que os pais tenham pouco tempo, de fato, para ficar com a criança, brincar com ela e dar-

lhe atenção. Para Winnicott, isso poderia ser sentido pela criança como uma falta de cuidado, 

ou deterioração do vínculo, haja visto que a criança estava habituada a uma rotina de passar 

mais tempo com os pais ou a não vê-los em casa todo o tempo. Para a criança, “os pais em casa, 

mas sem lhes dar atenção”, pode ser percebido como falta de afetividade.  

Ainda no que se refere ao ambiente, por outro lado, tem-se a situação oposta, que é o 

excesso de tempo de mães (ou pais) com as crianças, sem que haja a possibilidade do que o 

Winnicott chamaria de “separação saudável”. Pois, uma vez que as crianças não estão indo às 

escolas, não estão podendo ver seus professores, amiguinhos, e mesmo seus avós, tios, primos, 

vizinhos, há um excesso de “mãe”. Winnicott pontua que a separação é saudável para que, 

distante da mãe, a criança possa elaborar gradualmente sua autonomia, como um indivíduo 

saudável.  

Segundo ele, quando este afastamento não ocorre, pode ocorrer a clivagem e a 

desintegração, pois o self da criança está grudado no self da mãe, impossibilitando-a de 

desenvolver-se. Conforme Winnicott menciona brevemente13: 

Não desenvolverei em detalhes o tema da falta de desenvolvimento do 

envolvimento, ou da perda dessa capacidade de envolvimento que tenha sido 

quase – mas não inteiramente – estabelecida. Em poucas palavras, a  não-             

-sobrevivência da mãe-objeto ou o fracasso da mãe-ambiente em propiciar uma 

oportunidade confiável para a reparação leva à perda da capacidade de 

envolvimento e à sua substituição por angústias cruas e por defesas cruas, tais 

como a clivagem ou desintegração. Discutimos frequentemente a angústia de 

separação, mas estou tentando descrever aqui o que acontece entre mães e seus 

bebês, e entre pais e filhos, quando não há separação, e quando a continuidade 

externa dos cuidados à criança não é quebrada. Estou procurando explicar 

coisas que acontecem quando a separação é evitada. (Grifo original). 

 
13 WINNICOTT, Donald Woods.  O Desenvolvimento da Capacidade de envolvimento. In: Privação e 

Delinquência.  p.117. 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 

13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  

Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 

13320 219 Salto SP 

T 55 11 4028 8800 
 

 

 

 

 

 22 

Nos dados da pesquisa, pôde-se perceber tal fenômeno, nas falas em que os responsáveis 

relatam “estarem sempre juntos”, “mais próximos”, ou “mais apegados”. E, muito embora, na 

percepção destes tenham sido alterações de vínculo positivas, na percepção sob a luz da Teoria 

do Desenvolvimento de Winnicott, podem não ser tão positivas, acarretando numa perda de 

autonomia das crianças maiores, bem como em um atraso no desenvolvimento da autonomia 

das crianças menores.    

No tocante ao ambiente interno, numa terceira perspectiva, tem-se a situação em que as 

mães (ou pais), independentemente de estarem trabalhando em casa ou não, estarem 

inacessíveis emocionalmente para as crianças – situação essa observada por intermédio da 

pesquisa. 

Os responsáveis que relataram estar “exaustos”, “muito cansados”, “com muito medo”, 

“muito inseguros em relação ao futuro”, curiosamente descreveram alterações no 

comportamento acentuadas nos comportamentos das crianças, inclusive usando os mesmos 

vocábulos que utilizarem para se descrever, também os utilizaram para descer as crianças, como 

por exemplo, “está com muito medo”, “está muito insegura”.  

Assim, ficou clara na análise dos dados, esta relação direta entre “o estado emocional dos 

responsáveis” e o “estado emocional da criança”. Ao se analisar esta situação sob a luz de 

Winnicott, tem-se que a situação de pandemia, bem como o momento de crise financeira, luto, 

iminência de perdas graves – tais como de saúde, de empregos, de pessoas queridas, enfim-, 

ensejam diversas preocupações que tornam o emocional dos responsáveis afetado pela situação 

e, consequentemente, tornando-os menos continentes em relação às angustias das crianças.  

Pela teoria winnicottiana, a função da “continência” é de extrema relevância, pois é 

através dela que a mãe poderá ser considerada “suficientemente boa” e, através do setting, 

integrar o ego em construção infantil, e, por meio da contratransferência, devolver à criança a 

angústia contida, reformulada em esperança. Ou seja, quando há uma falha na continência, a 

criança, sem recursos internos suficientes para aguentar as angústias do momento de pandemia 
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(que ela percebe com seus olhos infantis, ainda que não compreenda a magnitude, nem o 

panorama do momento atual), não terá como enfrentar suas angústias, e, possivelmente, irá 

regredir em seu desenvolvimento emocional – fato este relatado por alguns responsáveis que 

ocorreu. Como por exemplo, “voltar a falar como bebê”, ou “voltar a usar paninho” (retorno do 

objeto transicional, que, para Winnicott funciona como uma ponte para a criança conseguir 

lidar com a ausência da mãe).   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O problema da pesquisa foi compreender se, a partir do referencial teórico de Winnicott, 

os vínculos entre a criança e a família foram afetados, pelo contexto de isolamento social, em 

decorrência da pandemia da COVID-19. 

 Dessa forma, foi observada relação entre as alterações de comportamento da criança e 

trabalho remoto dos pais, além de relação entre o “cansaço/esgotamento dos pais”, e as 

alterações acentuadas no comportamento das crianças. 

Ademais, ficou clara na análise dos dados, uma relação direta entre “o estado emocional 

dos responsáveis” e o “estado emocional da criança”. 

O distanciamento de vínculos externos, entre a criança e a escola, ou entre a criança e 

os avós, ou seja, os rompimentos desses vínculos mostraram-se relacionados com as alterações 

no comportamento da criança. 

Apesar de o isolamento social propiciar mais horas de convivência dentro de casa, em 

face de os pais estarem com mais demandas para resolver, como trabalho home office e outras 

atividades, a “qualidade” das relações familiares foi impactada, afetando os vínculos com a 

criança.  



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 

13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  

Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 

13320 219 Salto SP 

T 55 11 4028 8800 
 

 

 

 

 

 24 

REFERÊNCIAS 

 

ABERASTURY, Arminda.  Psicanálise de Criança: teoria e técnica.  Porto Alegre: Artmed, 1982. 

 

AVELAR, André.  O traumático e o trabalho psicanalítico: uma reflexão sobre o lugar do analista.  

Estudos de Psicanálise, n.36, p.29-42, 2011.  Disponível em:  

<https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-34372011000300003>.  Acesso 

em:  14  maio 2020.  

 

BORGES, Maria Luiza Soares Ferreira.  Função Materna e Função Paterna, suas Vivências na 

Atualidade.  Dissertação de Mestrado. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 2005. 148f. 

 

FREUD, Anna.  O Ego e os Mecanismos de Defesa. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

FREUD, Sigmund.  Além do Princípio de Prazer, Psicologia de Grupo e outros trabalhos.  Vol. 

XVIII.  Disponível em:  <https://pt.slideshare.net/mobile/PauloVFdaSilva/freud-sigmund-vol18-alm-

do-principio-do-prazer-psicologia-do-grupo-e-outros-trabalhos-19201922>.  Acesso em:  14 maio 

2020. 

  

FREUD, Sigmund.  Obras Psicológicas completas de Sigmund Freud.  Edição Standard brasileira.  

Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

 

GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo.  Freud e o Inconsciente.  Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 

 

HALL, Calvin S; LINDZEY, Gardner; CAMPBELL, John B.  Teorias da Personalidade.  4. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2000. 

 

HISADA, Sueli.  Clínica do Setting em Winnicott.  Rio de Janeiro: Revinter, 2002. 

 

KLEIN, Melanie.  Inveja e Gratidão e Outros Trabalhos: 1946-1963.  Rio de Janeiro: Imago, 1991. 

 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 

13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  

Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 

13320 219 Salto SP 

T 55 11 4028 8800 
 

 

 

 

 

 25 

______ .  Amor, Culpa e Reparação. Rio de Janeiro: Imago, 1996.  

 

______ .  Psicanálise de Crianças. Rio de Janeiro: Imago, 1996.  

 

MINERBO, Marion.  Diálogos sobre a Clínica Psicanalítica.  São Paulo: Blucher, 2016. 

 

______ .  Neurose e Não Neurose.  2.ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2013. 

 

NASIO, Juan-David.  O Livro da Dor e do Amor. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.   

 

______ . Édipo: o Complexo do qual Nenhuma Criança Escapa. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.  

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 2002.  

 

SHULTZ, Duane; SHULTZ, Sydney Ellen.  Teorias da Personalidade.  São Paulo: Cengage Learning, 

2015. 

 

WINNICOTT, Donald Woods.   O Brincar e a Realidade.  Trad.  José Octávio de Aguiar Abreu e 

Vanede Nobre.  Rio de Janeiro: Imago, 1975. 

______ .  A Criança e o Seu Mundo.  Trad.  Álvaro Cabral.  Rio de Janeiro: LTC, 1982. 

_______ .  O Ambiente e os Processos de Maturação: estudos sobre a teoria do desenvolvimento 

emocional.  Trad.  Irineo Constatino Schuch Ortiz.  Porto Alegre: Artmed, 1983. 

 

______ .  Privação e Delinquência.  São Paulo: Martins Fontes, 1987.  

 

______ .  Natureza Humana.  Trad. Davi Litman Bogomoletz.  Rio de Janeiro: Imago, 1990. 

 

______ .  Tudo Começa em Casa.  3. ed. São Paulo: Martins fontes, 1999.  

 

______ .  Da Pediatria à Psicanálise.  Rio de Janeiro: Imago, 2000. 

 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 

13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  

Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 

13320 219 Salto SP 

T 55 11 4028 8800 
 

 

 

 

 

 26 

______ .  Os Bebês e Suas Mães.  São Paulo: Martins Fontes, 2002.  

 

______ .  Explorações Psicanalíticas.  Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

______ .  A Família e o Desenvolvimento Individual.  São Paulo: Martins Fontes, 2013.  

 

ZIMERMAN, David E.  Fundamentos Psicanalíticos, Teoria, Técnica e Clínica: uma abordagem 

didática.  Porto Alegre: Artmed, 1999. 

 
 

 

 

 



 

 
 

Itu I
R. Madre Maria Basília, 965

13300 903 Itu SP 
T 55 11 4013 9900

 

www.ceunsp.edu.br

Itu II 
Rua do Patrocínio, 716

13300 200 Itu SP 
T 55 11 4013 9900

Salto
Pç. Antônio Vieira Tavares, 153

13320 219 Salto SP
T 55 11 4028 8800

 

 

 1 

REITORIA ACADÊMICA 
ASSESSORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

 

A conscientização ambiental dos alunos curso de gastronomia do CEUNSP 

através dos conceitos de sustentabilidade e pegada hídrica dos alimentos 

 

 

 

 

Estudante 

Claudia das Neves Louro CORAZZA1 

 

Professores orientadores 

Regina Coeli Carvalhal PERROTTA2 

 

Coordenação do Curso 

Vitor Skif BRITO 

 

Reitor 

Marcel Fernando Inácio CARDOZO 

 

 

Itu, SP, 2021 

 
1 Aluna líder do grupo e estudante do 3°. Semestre do Curso de Gastronomia, e-mail: claudialourocorazza@gmail.com 
2 Orientadora do trabalho. Professora do Curso Gastronomia, e-mail: regina.perrotta@ceunsp,edu.br 



 

 
 

Itu I
R. Madre Maria Basília, 965

13300 903 Itu SP 
T 55 11 4013 9900

 

www.ceunsp.edu.br

Itu II 
Rua do Patrocínio, 716

13300 200 Itu SP 
T 55 11 4013 9900

Salto
Pç. Antônio Vieira Tavares, 153

13320 219 Salto SP
T 55 11 4028 8800

 

 

 2 

RESUMO 

A sustentabilidade é um conceito que cada vez mais vem sendo discutido em diversas 

áreas da sociedade, incluindo os âmbitos científico, governamental e acadêmico. Uma das 

preocupações que permeiam a sustentabilidade é a quantidade destinada de água para a 

produção de alimentos. Este estudo propõe promover a conscientização dos discentes do 

curso de gastronomia do CEUNSP, através do conhecimento dos conceitos de 

sustentabilidade e pegada hídrica dos alimentos, proporcionando assim, uma educação 

ambiental que tenha reflexos positivos nestes indivíduos, durante sua prática profissional e 

vida em sociedade. Assim, os objetivos específicos serão caracterizar a sustentabilidade e a 

pegada hídrica, além de elencar medidas para uma prática gastronômica mais sustentável. 

Para isso, será elaborada uma Sequência Didática (SD) composta de atividades expositivas e 

dialogadas, e também, a aplicação de um questionário prévio e um posterior, como 

instrumento avaliativo da proposta. A relevância deste estudo repousa na conscientização dos 

futuros gastrônomos com vistas à mudanças que contribuam para a sustentabilidade, e 

principalmente para o uso responsável dos alimentos e recursos naturais.  

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Pegada hídrica; Gastronomia. 

 

INTRODUÇÃO   

O conceito de sustentabilidade tem ganhado destaque sobre a forma como o ser 

humano tem se utilizado dos recursos naturais. O surgimento de termos como pegadas 

ecológica, hídrica e de carbono demonstra que a humanidade está vivendo atualmente além 

da capacidade do planeta (GALLI et al., p.2 apud STRASBURG e JAHNO 2015).  

 A sustentabilidade é um conceito que cada vez mais vem sendo discutido em diversas 

áreas da sociedade, incluindo os âmbitos científico, governamental e acadêmico, sendo 

preconizado o uso com prudência dos recursos naturais, dentre eles, os alimentos e a água 

(KRAUSE e BAHLS, 2013).  
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A água é um recurso natural único, essencial à vida. O planeta Terra tem cerca de 

70% da sua superfície coberta por água, na sua maioria salgada. Apenas 2,5% do total de 

água existente pode ser potencialmente utilizada para consumo humano. Da água existente 

na Terra, parte dela não se encontra livre na natureza, uma vez que faz parte dos seres vivos. 

A água que se encontra livre constitui os recursos hídricos, sendo cerca de 97,2 % salgada. 

Os restantes 2,8% correspondem a água doce, sob a forma de glaciares (2,15%), água 

subterrânea (0,63%), vapor de água (0,005%), rios e lagos (0,01%) (NATURLINK, 2000, 

p.21 apud SEIXAS, 2011) 

O grande desafio quando se trata deste tema é a manutenção do equilíbrio entre as 

sustentabilidades socioeconômicas e ambientais, objetivando um desenvolvimento 

sustentável no qual seja possível assegurar o bem estar das pessoas, descobrindo como o 

planeta pode proporcionar recursos suficientes e ao mesmo tempo absorver os impactos 

ambientais produzidos pela humanidade (DA SILVA et.al, 2012). Neste sentido, uma das 

preocupações que permeiam a sustentabilidade é a quantidade destinada de água para a 

produção de alimentos.  

Para auxiliar e conscientizar os indivíduos sobre este desperdício foi criado um 

método capaz de contar o emprego da água durante a produção, desde o cultivo das matérias-

primas até a última transformação, a chamada pegada hídrica (PETRINI, 2015). A pegada 

hídrica (PH) é definida como o volume total de água utilizado, direta ou indiretamente, 

durante a produção e consumo de bens e serviços. 

Dentro do conceito de PH surge ainda o termo água virtual (AV). O termo “virtual” 

diz respeito ao fato de que a maioria da água usada para produzir um produto não está contida 

nele (Silva et al., 2013, p.2 apud STRASBURG e JAHNO 2015). Geralmente, o verdadeiro 

conteúdo de água dos produtos é insignificante se comparado com o conteúdo virtual de água. 

Aldaya e Hoekstra (2010) argumentam que a AV pode ser compreendida como uma fonte 

alternativa de água. O comércio de água virtual ocorre quando os produtos são 

comercializados de um lugar para outro (HOEKSTRA & HUNG, 2005; CHAPAGAIN & 
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HOEKSTRA 2007, p. 2 apud SILVA et al, 2012). Portanto, o conceito de PH tem sido usado 

pela comunidade científica com o propósito de demonstrar a importância da gestão da água. 

A PH ainda pode ser subdividida em três classificações, como PH azul, PH verde e 

PH cinza. Neste sentido (HOEKSTRA et al., 2011, p. 3 apud SILVA et al, 2012) a PH azul 

é o indicador do consumo de “água azul”, ou seja, água doce superficial e/ou subterrânea, a 

PH verde é definida como sendo a água oriunda de precipitações, que não é retirada nem 

armazenada pelos mananciais e, sim, armazenada temporariamente no solo ou permanece 

temporariamente na superfície do solo ou vegetação e a PH cinza indica o grau de poluição 

de água doce associada ao processo de produção. 

Sabendo que a PH é um modo de medir a água utilizada na produção desde a matéria 

prima até a última transformação do alimento, Petrini (2015), reforça a importância deste 

assunto, ao afirmar que um gastrônomo que consome os produtos da terra, não pode ficar 

insensível diante dos temas ambientais, deve ter conhecimento da ecogastronomia, pois 

existe mais, além do prazer do consumo e da preparação do alimento. A gastronomia nas 

palavras do mesmo autor, é considerada por muitos uma Cinderela no mundo do saber, mas 

ao contrário disto, sabe-se que é uma ciência verdadeira que pode abrir os olhos da 

humanidade, visto que sempre há futuro, se o gastrônomo tiver fome de mudanças. 

Neste contexto, fica clara a inserção do curso de gastronomia neste panorama de 

conscientização ambiental visto que, a gastronomia pode ser concebida como uma forma 

mais evoluída do ser humano relacionar-se com o seu alimento, além de ter o papel de 

aproximar a sociedade global, promover a sustentabilidade por meio da produção de 

alimentos locais e da biodiversidade (SCARPATO, 2002 apud KRAUSE e BAHLS, 2013).  

Diante do panorama apresentado por vários pesquisadores da área de sustentabilidade 

as mudanças de paradigmas são urgentes. Boff (2017) diz que a situação atual se encontra 

social e ecologicamente degradada, e que se a forma de habitar a Terra, produzir, distribuir e 

consumir que temos praticado não se modificar, talvez não consigamos salvar a nossa 

civilização e quiçá a própria espécie humana.  
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Para isso, autor supracitado indica que é necessária uma transformação da mente, 

fazendo alusão a necessidade da criação de um novo software mental, ou seja, uma nova 

forma de pensar que seja diferente, e que possibilite refundar o pacto social entre os humanos 

e o pacto natural com a natureza e a Mãe Terra, e nada mais intrínseco a Terra que a produção 

e consumo de alimentos. 

 Portanto, fica nítido que essas transformações também passam pela gastronomia, 

principalmente no curso de graduação, uma vez que representa uma possibilidade da prática 

da educação ambiental com vistas a mudanças que contribuam para a sustentabilidade, e 

principalmente para o uso responsável dos alimentos na prática gastronômica. 

 Puntel e Marinho (2015), lembram que a sustentabilidade na gastronomia necessita 

de gestores, organizadores, colaboradores e educadores que provoquem uma significativa 

mudança comportamental. 

No setor alimentício a PH é usada para medir o total de água utilizado direta e 

indiretamente em todo o processo produtivo dos alimentos até que chegue ao consumidor 

final. Cada tipo de alimento carrega uma quantidade de “água virtual”, e dessa forma, cada 

tipo de dieta reflete uma PH diferente. De forma geral, “esta técnica fornece uma resposta 

específica da pressão humana sobre o meio ambiente e ajuda de forma mais abrangente a 

monitorar o pilar ambiental da sustentabilidade” (SILVA et al., 2013, p.8 apud OLIVEIRA, 

2018). 

Entender o conceito de sustentabilidade, além de valorizar e buscar conhecer 

produtores que praticam agricultura sustentável pode ser uma das soluções para a 

conscientização dos futuros gastrônomos, assim como, compreender o conceito da pegada 

hídrica e descobrir a quantidade de água que é empregada no ciclo produtivo de um alimento.  

Observando a tabela abaixo, poder-se-á proporcionar uma a conscientização de que a 

sustentabilidade necessariamente inicia na reeducação alimentar, onde deve-se priorizar o 

consumo de alimentos com a menor PH em sua produção. 
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Tabela 1. Pegadas hídricas médias de alguns produtos de origens animal e agrícola 

Produtos 

de Origem 

Animal 

Volume 

de Água 

(L Kg) 

Cultura Volume de 

Água 

 (L Kg) 

Couro 

Bovino 

16.600 Arroz 3.400 

Carne de 

Boi 

15.500 Amendoim 

com casca 

3.100 

Carne de 

Carneiro 

6.100 Trigo 1.300 

Queijo 5.000 Milho 900 

Porco  4.800 Maçã ou Pera 700 

Leite em 

pó 

4.600 Laranja 460 

Carne de 

Cabra 

4.000 Batata 250 

Galinha 3.900 Repolho 200 

Ovos 3.300 Tomate 180 

Leite 1.000 Alface 130 

Fonte: Hoekstra et al. (2011) 

Segundo Pimentel (2004), o volume de água gasto em alguns produtos é muito 

elevado, e há possibilidades de diminuição significativa da demanda de água, a partir de 

modificações na dieta alimentar de várias populações. 

Mas além do conhecimento destes aspectos, deve ser repassado aos discentes, 

medidas concretas que podem ser adotadas para que a prática gastronômica seja mais 

responsável. Puntel e Marinho (2015) listam alguns indicadores de sustentabilidade 

ambiental voltadas para o segmento de alimentos e bebidas, como: a utilização de tecnologias 

limpas e o uso consciente dos recursos naturais; a correta gestão e a redução dos resíduos 
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produzidos; o consumo consciente através dos fornecedores e da cadeia de mantimentos 

ecologicamente correta; a valorização da agricultura local; a otimização e reaproveitamento 

de produtos; e o atendimento às legislações vigentes e certificação ambiental. 

 

Tipo, procedimento e análise de dados da pesquisa 

Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico acerca dos assuntos abordados, 

seguido de uma série de atividades, denominada sequência didática (SD), compostas pela 

aplicação de dois questionários e atividades expositivas e dialogadas, sendo ao total de cinco 

fases.  

Antes de iniciar a aplicação dos questionários, o projeto de pesquisa foi submetido ao 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), sendo elaborado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido [(TCLE) (Anexo III)], após a aprovação, com o Parecer Consubstanciado 

(Anexo IV), deu-se o início da SD. 

Foi realizado um questionamento prévio, atividade em sala de aula remota síncrona, 

desafio na plataforma kahoot, palestra no Ciclo de Palestras de Gastronomia e um 

questionamento posterior, elaborado com perguntas abertas e fechadas contextualizadas com 

os temas em questão.  

Um dos instrumentos para diferenciar a prática educativa é a aplicação de uma 

sequência didática (SD) como estratégia de ensino-aprendizagem. A SD constitui-se de uma 

sequência de atividades ligadas entre si, que são planejadas para ensinar um determinado 

conteúdo (ZABALA, 1998).  

Assim, se pode classificar esta como uma pesquisa qualiquantitativa. Enquadra-se 

como qualitativa, uma vez que seu foco de interesse é amplo e faz parte a obtenção de dados 

descritivos, mediante contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de 

estudo (NEVES,1996). Godoy (1995) apud Neves (1996) enumera um conjunto de 

características essenciais à pesquisa qualitativa, sendo elas: ambiente natural como fonte 

direta de dados; caráter descritivo; significado que as pessoas dão às coisas e a sua vida como 

preocupação do investigador e enfoque indutivo. 



 

 
 

Itu I
R. Madre Maria Basília, 965

13300 903 Itu SP 
T 55 11 4013 9900

 

www.ceunsp.edu.br

Itu II 
Rua do Patrocínio, 716

13300 200 Itu SP 
T 55 11 4013 9900

Salto
Pç. Antônio Vieira Tavares, 153

13320 219 Salto SP
T 55 11 4028 8800

 

 

 8 

Entretanto, também possui uma abordagem quantitativa já que se relaciona com a 

quantificação, análise e interpretação dos dados obtidos utilizando estatística. Fonseca (2002) 

diz que quando a abordagem é quantitativa os resultados podem ser quantificados, recorrendo 

a linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre as 

variáveis. 

 

Descrição do participante voluntário da pesquisa 

O convite para participar dos questionários prévio e posterior, como voluntário 

participante, foi estendido a todos os alunos do curso de gastronomia, dos turnos manhã e 

noite, matriculados desde o primeiro semestre até o quarto semestre, independente de sexo, 

idade, gênero, ocorrendo por meio do aplicativo Whatsapp com um link para a plataforma 

Google Forms, onde estavam sediados e posteriormente onde foram armazenadas as 

respostas. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

A pesquisa tem como foco os conceitos de sustentabilidade e pegada hídrica dos 

alimentos, interligados com a educação ambiental do discentes de gastronomia, para 

capacitá-los a adotarem medidas sustentáveis no decorrer da prática profissional, 

promovendo a conscientização que a água é um recurso natural finito. 

Para tanto era necessário que a pesquisa se dividisse em fases, para a aplicação das 

atividades e sondagem da absorção e sedimentação dos conceitos apresentados. 

 

Primeira fase 

Foi necessário sondar se os discentes tinham conhecimento dos conceitos de 

sustentabilidade e pegada hídrica dos alimentos. 

A hipótese é que os alunos não tinham conhecimento sobre estes conceitos, 

desconhecendo a quantidade de água utilizada nos processos de produção de alimentos. 
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Foi aplicado o questionário prévio (Anexo I), elaborado com perguntas abertas e 

fechadas contextualizadas com os temas em questão, contendo dez questões de múltipla 

escolha e uma questão aberta. 

O questionário ficou disponível por onze dias, de 15/04/2021 a 25/04/2021, obtendo 

a participação de 38 (trinta e oito) voluntários participantes, sendo quatorze do primeiro 

semestre, cinco do segundo semestre, dezesseis do terceiro semestre, um do quarto semestre 

e dois de dependência. 

Com a aplicação do questionário prévio, ficou evidente que os alunos não possuíam 

o conhecimento sobre o conceito de Pegada Hídrica, porém 100% (cem por cento), disseram 

saber o que era sustentabilidade. 

 

Gráfico1: Sondagem do Conceito: Pegada Hídrica  

Fonte: pesquisadora 
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Gráfico 2: Sondagem direta do conceito: Sustentabilidade 

Fonte: a pesquisadora 

 

A fim de ratificar sobre o conhecimento do conceito sustentabilidade, foi inserida a 

pergunta: Quando você pensa em sustentabilidade qual conceito lhe vem à cabeça em 

primeiro lugar? E 55,3% (cinquenta e cinco, três por cento) dos discentes conhecem o 

conceito de sustentabilidade, pois acreditam no consumo consciente de matérias primas, 

entrando aqui, o uso da água, pois a vêem como uma matéria prima na linha de produção. 

Igualmente sondou-se, se os alunos não conheciam o conceito de pegada hídrica dos 

alimentos, sendo inserida a pergunta: Você sabe o que é Água Virtual? Se os discentes 

conhecessem a Pegada Hídrica, saberiam que é um conceito de água invisível ou virtual, 

onde não é perceptível ver toda a água utilizada na cadeia produtiva, pois ela é desde o início 

da semente, até a entrega da farinha nos estabelecimentos comerciais, usando o trigo apenas 

como exemplo. E realmente foi confirmado que eles não sabiam o conceito. 
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Gráfico 3: Sondagem indireta do conceito de sustentabilidade por outras definições 

 

Fonte: a pesquisadora 

 

Gráfico 4: Sondagem do conceito: Água Virtual (inserida na pegada hídrica) 

Fonte: a pesquisadora 

 

Era necessário, ainda, saber se os alunos alguma vez já tiveram conhecimento das 

cores da pegada hídrica, poderiam não saber o conceito, mas poderiam já ter tido contato, e 
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ficou demonstrado que 89,5% (oitenta e nove, 5 por cento), não sabiam o que significavam 

tais termos. 

 

Gráfico 5: Cores da Pegada Hídrica 

Fonte: a pesquisadora 

 

 

Segunda fase 

Após a sondagem dos conhecimentos dos alunos, viu-se a necessidade de uma 

atividade explicativa sobre o tema, para que começassem a compreender a pegada hídrica 

dos alimentos como um conceito de sustentabilidade e educação ambiental. 

Nesta fase foram explicados os conceitos de sustentabilidade, pegada hídrica, cores 

das pegadas hídricas que diferenciam a sua aplicação durante a produção de alimentos e 

apresentadas maneiras de uso consciente da água a fim de diminuir a pegada hídrica.  

Esta atividade foi efetuada dia 28/04/2021, juntos aos alunos de gastronomia de todos 

os semestres no período matutino e noturno, durante aula remota síncrona, por meio de slides 

e apresentação de um vídeo com exemplo real, de como um restaurante diminuiu a pegada 

hídrica na produção de seus pratos, com isso abaixando a sua conta de água. 
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Durante a apresentação dos slides e do vídeo, os alunos não perguntaram nada, 

disseram que não havia nenhuma dúvida. 

 

Terceira fase 

Esta fase ocorreu logo ao final da segunda fase, sendo proposto um desafio aos alunos, 

na plataforma Kahoot, com o intuito de sondar se os conceitos apresentados nos slides e no 

vídeo foram absorvidos. 

Este desafio contou com duas perguntas de múltipla escolha e uma de verdadeiro ou 

falso, onde tinham que responder em determinado tempo e ao final havia uma colocação, 

como um pódio de competição. 

 Foi um desafio bem descontraído, onde os alunos participaram e gostaram da 

atividade, bem diferente da aplicação dos slides, que não houve a participação deles. A 

impressão que se tem, tanto da participação ou da inércia dos discentes, deve-se à dinâmica 

de como os conceitos foram-lhe apresentados. Ficou bem evidenciado, que os alunos 

preferem absorver conteúdo por meio lúdico e interativo. 

O desafio ficou aberto do dia 28/04/2021 até 01/05/2021. Participaram 39 (trinta e 

nove) alunos, todos que assistiram a aula remota síncrona, da segunda fase. 

Com os resultados do desafio, ficou evidenciado, que os conceitos ainda não estavam 

sedimentados, principalmente com relação às cores da pegada hídrica e a sua utilização no 

processo de produção de alimentos, mas que houve alguma assimilação. 

 

Imagem 1: Cor da pegada hídrica utilizada no preparo de refeições na cozinha 
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Imagem 2: Origem da pegada hídrica verde 

 

Imagem 3: Cor da Pegada Hídrica após a lavagem das louças na cozinha 

Fonte: a pesquisadora 

 

Quarta fase 

Diante da pequena assimilação dos conceitos referentes a pegada hídrica dos 

alimentos e com o objetivo de sedimentar mais o conhecimento dos alunos sobre os 

conceitos, foco desta pesquisa, no dia 04/05/2021, foi apresentada uma palestra com o tema: 

Sustentabilidade: Pegada Hídrica e seus reflexos na gastronomia, durante o Ciclo de Palestras 

de Gastronomia, participando 26 (vinte e seis) alunos, de todos os semestres e períodos da 

Gastronomia. 

Nesta fase foram abordados de maneira mais profunda, todos os conceitos novamente, 

trazendo o projeto Agenda 2030, os pilares da sustentabilidade e as famílias de pegadas, que 

são intrinsecamente unidas, contudo o foco da palestra foi a Pegada Hídrica dos Alimentos e 

suas cores com sua utilização na produção de alimentos.  
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Foi apresentado a sustentabilidade dentro da gastronomia e a sua aplicação prática 

dentro de um restaurante, inclusive alertando que a produção de alimentos é onde se usa mais 

água e que ela não é devolvida ao meio ambiente. 

Durante a palestra foi apresentada uma tabela demonstrando o uso da água durante a 

produção de alimentos de origem animal e vegetal, constatando-se que com a mudança na 

dieta populacional é possível a diminuição da pegada hídrica dos alimentos. 

Um vídeo também foi utilizado, sendo o mesmo vídeo da segunda fase, pois nele 

consta o exemplo real, de um restaurante que conseguiu diminuir a pegada hídrica na sua 

produção. 

E não menos importantes, foram apresentadas medidas concretas para a diminuição 

da pegada hídrica, para os alunos aplicarem em sua vida profissional, desenvolvendo as 

habilidades provenientes dos conceitos aprendidos. 

Para que os alunos começassem a pensar em quantidade de água durante seu uso 

cotidiano, foi apresentado um link, com uma calculadora de pegada hídrica, possibilitando 

mais uma ferramenta de educação ambiental aos alunos. 

Nesta fase, ao final da apresentação, houve a interação dos alunos no chat, onde 

demonstraram que estavam absorvendo os conceitos e já enriquecendo com sugestões 

concretas para a diminuição da pegada hídrica nos alimentos e no geral. 

Alguns comentários dos participantes da palestra: 

x Acredito ser também importante a redução do consumo do leite e derivados 

tendo em vista que um gado de corte consome em média 50 litros de água por 

dia, enquanto uma vaca em processo de lactação consome em média 120 

litros de água por dia; 

x Eu trabalho no SAAE e em épocas de racionamento somos orientados a 

chamar a atenção de pessoas que estão desperdiçando água, como lavar a 

calçada ou o carro com mangueira, certas épocas, levava até multa; 
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x Os restaurantes poderiam colocar no cardápio a carne bovina apenas uma 

ou duas vezes na semana, nos demais dias utilizar proteínas de outras que 

causem menos impacto a pegada hídrica; 

x Nós usamos a água da lavagem de roupas para regar as plantas e lavar o 

chão que os animais andam; 

x O negócio é se tornar flexitariano. 

Um aluno perguntou: Com o tratamento de água cinza e captação de água de chuva 

quanto se reduz o consumo? Como não era o foco da pesquisa mensurar a quantidade de 

consumo, bem como sua redução, mas sim trazer conceitos sobre pegada hídrica dos 

alimentos, a pesquisadora informou que não saberia responder esta pergunta, mas que seria 

interessante o aluno pesquisar sobre isto, para enriquecer seu conhecimento. 

E a outra pergunta: Sobre o tratamento dos resíduos líquidos. Como fazer? A 

pesquisadora respondeu que, para o tratamento dos resíduos líquidos, existem as estações de 

tratamento de água e esgoto, que é de responsabilidade do município. Onde é captada a água 

cinza, tratada e liberada em algum afluente. 

 

Quinta fase 

Nesta fase, após todas as atividades acima expostas, finalmente foi aplicado o 

questionário posterior (Anexo II), que ficou disponível pelo período de 31/05/2021 a 

10/06/2021, sendo 47 (quarenta e sete) dias distante do questionário prévio. 

Participaram 28 (vinte e oito) alunos do curso de gastronomia. 

O questionário posterior, foi elaborado com perguntas abertas e fechadas 

contextualizadas com os temas em questão, contendo dez questões de múltipla escolha e duas 

questões abertas. 

Novamente foi perguntado: Você sabe o que é sustentabilidade, para verificar se o 

conceito realmente estava bem assimilado, como apresentou-se no questionário prévio e sim, 

100% dos alunos disseram saber o que é sustentabilidade.  
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E a outra pergunta de sondagem do aprendizado dos conceitos foi: Quando você pensa 

em sustentabilidade qual conceito lhe vem à cabeça em primeiro lugar? Desta vez 50% 

(cinquenta por cento) dos discentes disseram que é o consumo consciente de matérias primas 

diversificando mais as porcentagens, para outros itens, não relacionados diretamente com a 

água, mas com a sustentabilidade como um todo. 

Acredita-se que esta diversificação nas respostas, deve-se ao fato da quarta fase no 

Ciclo de Palestras, que foram demonstradas as famílias de pegadas (ecológica, carbono e 

hídrica), como pilares do conceito de sustentabilidade, desta feita, os discentes 

compreenderam que para a proteção do recurso hídrico é necessária a preservação de todo o 

meio ambiente, pois se houver desmatamentos, aumentando a pegada ecológica, as nascentes 

estarão fragilizadas, acarretando em diminuição ou até mesmo a morte daquele rio, gerando 

um efeito cascata, até atingir o colapso da falta de água doce. 

 

Gráfico 6: Nova sondagem direta do conceito: sustentabilidade 

Fonte: pesquisadora 
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Gráfico 7: Nova sondagem indireta do conceito de sustentabilidade por outras 

definições 

 

Fonte: a pesquisadora 

 

Com o foco de sondar especificamente o aprendizado a cerca do conceito de pegada 
hídrica, perguntou-se: Quando você ouve o termo Pegada Hídrica, o que você pensa 
primeiro? E 82,1% (oitenta e dois, um por cento) dos alunos entenderam que se refere ao 
volume total de água utilizado durante a produção e consumo de bens e serviços e não ao 
método utilizado. Na verdade Pegada Hídrica é o método utilizado para quantificar a 
quantidade de água empregada em toda a produção de alimentos. 

Além disso, quando foi perguntado: Como se chama o método que quantifica a água 
utilizada na produção desde a matéria prima até a última transformação do alimento? 71,4% 
(setenta e um, quatro por cento) dos alunos souberam a resposta. 

Os alunos se confundiram com o conceito de pegada hídrica, como método de 
medição, mas conseguiram compreender que pegada hídrica tem relação com a quantidade 
de água utilizada durante o processo de produção. 
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Gráfico 8: Nova sondagem do conceito: pegada hídrica 

 
Fonte: a pesquisadora 
 

Gráfico 9: Sondagem do conceito Pegada Hídrica por outras definições 

Fonte: a pesquisadora 
 

Com o questionário posterior, é possível verificar que os alunos conseguiram 
assimilar, o conceito de pegada hídrica, pois 57,1% (cinquenta e sete, um por cento) deles, 
disseram que a água virtual pode ser comercializada, já 60,7% (sessenta, sete por cento) 
disseram que água não pode ser comercializada em estado bruto.  
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É possível perceber com o gráfico 10, que mesmo sendo maioria os que entenderam 
que a água virtual pode ser comercializada, há um número significativo de discentes que 
responderam que a água não pode ser comercializada virtualmente. 

Essa confusão se dá ao fato de que, mesmo entendendo que pegada hídrica é um 
volume de água utilizada na cadeia produtiva de um bem, esta água não é palpável, não é 
vista, logo a sua compreensão, com relação ao seu comércio é mais dificultosa. 

De outro lado, no gráfico 11, quando os alunos precisam refletir mais, vê-se um 
número maior que dizem que a água bruta não pode ser comercializada. Ao afirmarem isso, 
entendem que a água é mais negociada virtualmente do que em estado bruto, já que para todo 
e qualquer produto, a água é necessária em sua cadeia de produção, como resultado final de 
tal feito, temos um volume de água virtual, sendo transacionado juntamente com o produto 
finalizado. 

 
Gráfico 10: Comércio de água virtual 

 
Fonte: a pesquisadora 
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Gráfico 11: Comércio da água em estado bruto 

 
Fonte: a pesquisadora 

 

Tanto no questionário prévio quanto no posterior, 100% (cem por cento) dos alunos 

disseram que a gastronomia tem relação com a sustentabilidade. 

Analisando os questionários, mesmo sem terem o conhecimento do conceito de 

pegada hídrica, no questionário prévio, sabiam que a pecuária consumia mais água do que a 

agricultura, já no questionário posterior afirmaram que com a mudança da dieta populacional, 

se reduz a pegada hídrica, comprovando mais uma vez, que os conceitos foram assimilados. 
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QUESTIONÁRIO PRÉVIO 

QUESTIONÁRIO POSTERIOR 

 Fonte: a pesquisadora 

 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto nas cinco fases das atividades da pesquisa, ficou evidenciado 

o aumento gradativo da aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de pegada hídrica dos 

alimentos.  
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No questionário prévio a hipótese de que os alunos não conheciam o conceito de 

pagada hídrica dos alimentos ficou confirmada, ao passo, que no questionário posterior, ficou 

demonstrado que assimilaram o conceito uma vez que enriqueceram a palestra (fase 4), com 

sugestões concretas para a diminuição da pegada hídrica, a partir do conhecimento que já 

possuíam e os novos conceitos aprendidos. 

Com esta pesquisa foi ensinado aos discentes o conceito amplo da sustentabilidade 

com seus pilares, que são as famílias das pegadas: Ecológica, de Carbono e Hídrica e 

aprofundado o sentido restrito que foi a Pegada Hídrica dos Alimentos. 

Com a aplicação dos questionários, ficou comprovado que uma porcentagem dos 

alunos já havia tido contato com algum conceito dos pilares da sustentabilidade, pois tinham 

noção que a pecuária consumia mais água do que a agricultura, sabiam que era necessário 

preservar o meio ambiente como um todo. Sabiam 100% (cem por cento) o que era 

sustentabilidade, mas não conheciam toda a sua ramificação. 

Igualmente revelou-se com a pesquisa, que é necessário o aprofundamento da questão 

ao longo de todo o curso de gastronomia, para que fiquem bem sedimentados todos os 

conceitos, desta feita, a aplicação prática na vida profissional será automática. 

Ainda, que há dúvidas sobre a pegada hídrica ser um método de medida de utilização 

da água, que podem ser facilmente sanadas, com a aplicação de mais atividades no decorrer 

do curso. 

Com a pandemia do Covid 19, o estudo foi 100% (cem por cento) remoto, o que pode 

ter dificultado a aprendizagem de alguns alunos, prejudicando a fixação dos conceitos, 

contudo, mesmo diante deste cenário de dificuldade, a pesquisa foi proveitosa e demonstrou 

em cada fase a evolução dos discentes na compreensão dos conceitos demonstrados por meio 

da aula remota síncrona, do desafio lúdico da plataforma Kahoot, apresentação do vídeo, que 

trouxe a realidade de um restaurante que diminuiu a sua pegada hídrica, com práticas 

sustentáveis fáceis de serem realizadas implantadas dentro das cozinhas, desde industriais até 

caseiras. 
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Os alunos conseguiram compreender os conceitos e pensar em medidas concretas 

para a redução da pegada hídrica, com grande participação na fase quatro da pesquisa, onde 

eles participaram pelo chat, trazendo à luz, vivências sustentáveis, já experimentadas e 

praticadas, o grande interesse em como tratar os resíduos líquidos, ou seja, a pegada hídrica 

cinza ou efluente, de maneira a amenizar o impacto ambiental. 

Foi despertado nos discentes, um olhar profundo da sustentabilidade e principalmente 

instigado neles a vontade da preservação do meio ambiente com práticas gastronômicas 

sustentáveis, com atitudes concretas de diminuição da pegada hídrica. 

O gastrônomo precisa modificar seu modo de pensar e agir, pois com uma pequena 

mudança no cardápio, é comprovado que há a diminuição da pegada hídrica dos alimentos, 

já que é o setor que mais utiliza água doce e potável do planeta. 

Não existe a possibilidade de profissionais do ramo de alimentos, sejam cozinheiros, 

chefs, ajudantes, e demais de uma brigada, continuarem na inércia e permanecerem nas 

mesmas práticas predatórias que vêm sendo impingidas ao meio ambiente como outrora. 

Os futuros gastrônomos que participaram desta pesquisa, detém a semente que foi 

plantada agora durante o curso de gastronomia, para serem os agentes ativos da 

sustentabilidade em seu meio de convivência. Terão as ferramentas necessárias para 

modificarem o ambiente em que vivem: que é o conhecimento da sustentabilidade e da 

pegada hídrica dos alimentos. 
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ANEXO I 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO- QUESTIONÁRIO PRÉVIO 

Nome: 

Idade:  

Gênero: 

Profissão: 

Semestre: 

1) Você sabe o que é sustentabilidade? Sim ( ) Não 

2)  Quando você pensa em sustentabilidade qual conceito lhe vem à cabeça em 

primeiro lugar? 

( ) proteção ao meio ambiente 

( ) consumo consciente de matérias primas 

( ) reciclagem 

( ) consumo de produtores locais 

3) A Gastronomia tem relação com a sustentabilidade? Sim () Não () 

4) Cite exemplos de práticas sustentáveis: __________,___________,________ 

5) Você já ouviu falar em Pegada Hídrica? Sim ( ) Não ( ) 

6) Na sua opinião o que gasta mais água?  Agricultura ( ) Pecuária ( ) 

7) Você sabe o que é Água Virtual? Sim ( ) Não ( ) 

8) A Água Virtual pode ser comercializada? Sim ( ) Não ( ) 

9)  Quais destes termos você já ouviu falar? 

( ) água virtual 

( ) Pegada hídrica azul 

( ) Pegada hídrica verde 

( ) Pegada hídrica cinza 

10)  Quais destes termos você realmente sabe o que significa? 

( ) água virtual 

( ) Pegada hídrica azul 
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( ) Pegada hídrica verde 

( ) Pegada hídrica cinza 

11) No seu dia a dia, quais os tipos de alimentos que mais consome? 

( ) fast food 

( ) pratos equilibrados (carboidratos, proteínas animal e vegetal, frutas, legumes e 

verduras) 

( ) come o que der tempo e puder pagar, sem pensar em nutrição ou no meio ambiente 
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ANEXO II 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO- QUESTIONÁRIO POSTERIOR 

Nome: 

Idade: 

Gênero: 

Profissão:  

Semestre: 

1) Você sabe o que é sustentabilidade? Sim ( ) Não ( ) 

2) Quando você pensa em sustentabilidade qual conceito lhe vem à cabeça em 

primeiro lugar? 

( ) proteção ao meio ambiente 

( ) consumo consciente de matérias primas 

( ) reciclagem 

( ) consumo de produtores locais 

3) A Gastronomia tem relação com a sustentabilidade? Sim ( ) Não ( ) 

4) Em sua opinião a água pode ser comercializada em estado bruto?Sim( )Não( ) 

5) A água pode ser comercializada virtualmente? Sim ( ) Não ()  

6) Quando você ouve o termo Pegada Hídrica, o que você pensa primeiro? 

( ) método capaz de contar o emprego da água durante a produção 

( ) volume total de água utilizado durante a produção e consumo de bens e serviços 

( ) rastro deixado em um terreno alagadiço 

7) Defina com 3 palavras a relação da gastronomia e da sustentabilidade: 

_____________________ , ____________________ ,  ____________ 

8) Cite algumas medidas que os gastrônomos/ chefes de cozinha podem utilizar no 

seu cotidiano para conscientizar as pessoas a se relacionarem com o alimento de forma 

sustentável? ______________________________ 

9) Como se chama o método que quantifica a água utilizada na produção desde a 

matéria prima até a última transformação do alimento? 



 

 
 

Itu I
R. Madre Maria Basília, 965

13300 903 Itu SP 
T 55 11 4013 9900

 

www.ceunsp.edu.br

Itu II 
Rua do Patrocínio, 716

13300 200 Itu SP 
T 55 11 4013 9900

Salto
Pç. Antônio Vieira Tavares, 153

13320 219 Salto SP
T 55 11 4028 8800

 

 

 30 

( ) Água Virtual 

( ) Pegada Hídrica 

( ) Ecogastronomia 

( ) Sustentabilidade 

10)  No que tange ao uso da água na produção, é melhor consumir:  

a) Arroz ( ) Carne Bovina ( ) 

b) Arroz ( ) Leite ( ) 

c) Arroz ( ) Alface ( ) 

11) É correto afirmar que há possibilidades de diminuição significativa da demanda 

de água, a partir de modificações na dieta alimentar populacional? Sim ( ) Não ( ) 

12) Marque quantas assertivas melhor define a gastronomia responsável e 

sustentável 

( ) utilização de tecnologias limpas 

( ) pratos rápidos e simples 

( ) uso consciente dos recursos naturais 

( ) valor justo do cardápio 

( ) correta gestão e a redução dos resíduos produzidos 

( ) consumo consciente através dos fornecedores e da cadeia de mantimentos 

ecologicamente correta 

( ) ter seu estabelecimento em local que otimize o uso dos recursos naturais 

( ) certificação ambiental 

( ) boas práticas de higiene em manuseio de alimentos 

( ) otimização e reaproveitamento de produtos 
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ANEXO III 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto: A conscientização ambiental dos alunos curso de gastronomia do 

CEUNSP através dos conceitos de sustentabilidade e pegada hídrica dos alimentos 

Nome/Telefone do Pesquisador responsável e o número de registro no Conselho 

Profissional: Professora Regina Perrota. Telefone: (11) 99329-4771 

Nome/Telefone do(s) aluno(s) participante(s) (quando houver): Claudia das Neves 

Louro Corazza. Telefone: (11) 94730-9183 

Nome/Telefone da Instituição a qual o pesquisador responsável mantém vínculo 

empregatício   ou como pesquisador colaborador: CEUNSP – Centro Universitário Nossa 

Senhora do Patrocínio. Telefone (11) 4013-9900 

Nome e contato do local, entidade ou instituição onde será desenvolvida a pesquisa: 

CEUNSP – Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. Telefone (11) 4013-9900 

Telefone da Secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do CEUNSP: 4028-8351 

Prezado (a) Senhor (a): 

 O Sr./ Sr.ª está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), respondendo ao 

questionário, com tempo ilimitado, na pesquisa com o título “A conscientização ambiental dos 

alunos curso de gastronomia do CEUNSP através dos conceitos de sustentabilidade e pegada 

hídrica dos alimentos”.  
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O objetivo desta pesquisa é promover a conscientização dos discentes do curso de 

gastronomia do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP), através do 

conhecimento dos conceitos de sustentabilidade e pegada hídrica dos alimentos, 

proporcionando assim, uma educação ambiental que tenha reflexos positivos nestes indivíduos, 

durante sua prática profissional e vida em sociedade.  

A importância deste projeto se justifica diante do panorama apresentado por vários 

pesquisadores da área de sustentabilidade as mudanças de paradigmas são urgentes, essas 

transformações também passam pela gastronomia, principalmente no curso de graduação, uma 

vez que representa uma possibilidade da prática da educação ambiental com vistas a mudanças 

que contribuam para a sustentabilidade, e principalmente para o uso responsável dos alimentos 

na prática gastronômica e está sendo desenvolvido pela Professora Regina Perrotta e a aluna 

Claudia das Neves Louro Corazza da Instituição CEUNSP – Centro Universitário Nossa 

Senhora do Patrocínio. 

 Por meio deste documento e a qualquer tempo, o Sr./Srª poderá solicitar esclarecimentos 

adicionais sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar, também poderá retirar seu 

consentimento ou interromper a participação a qualquer momento, sem sofrer qualquer tipo de 

penalidade ou prejuízo. Portanto, sua participação não é obrigatória.  

O Sr./Srª ao aceitar participar da pesquisa deverá:  

1. Eletronicamente aceitar participar da pesquisa, o que corresponderá à assinatura do 

TCLE, o qual poderá ser impresso se assim o desejar, apertando as teclas Ctrl + P.  

2. Responder ao questionário on-line. O questionário será on-line e, portanto, 

respondido no momento e local de sua preferência. Não é obrigatório responder a todas as 

perguntas se assim você o desejar. 
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O risco dessa pesquisa é tomar o tempo do sujeito ao responder aos questionários.  A 

fim de minimizar quaisquer danos ou riscos de tomar o tempo do sujeito, o questionário será 

disponibilizado online, para que assim, o (a) Sr.(a) possa respondê-lo no momento mais 

adequado e no conforto de seu lar. Ficando ainda, as pesquisadoras, responsáveis civilmente 

por qualquer dano/risco ocasionado aos participantes voluntários. 

Os benefícios são grandes em participar desta pesquisa, pois com os dados obtidos, 

serão planejadas atividades que ampliem o conhecimento dos alunos da graduação de 

gastronomia para que tenham atitudes mais sustentáveis e mais responsáveis no uso dos 

alimentos durante a prática gastronômica. 

 As pesquisadoras acompanharão os voluntários durante e após a execução do projeto, 

por e-mail, telefone ou WhatsApp, para que, se necessário, sanar as dúvidas que possam surgir. 

 Para participar desta pesquisa o Sr./Sr.ª não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira.  

Sua identidade será mantida em sigilo, pois seu nome e demais dados de identificação 

pessoal não constarão em questionários, formulários e fichas caso haja na pesquisa. Os dados 

da pesquisa serão armazenados pelo pesquisador responsável e poderão ser divulgados em 

Congressos e Revistas Científicas, porém sempre mantendo o anonimato do participante 

voluntário.  

 Após a coleta dos dados referente aos questionários, e tais informações qualificadas e 

quantificadas, as pesquisadoras entrarão em contato via e-mail ou WhatsApp, para dar o retorno 

das pesquisas.  

 Considerando, que fui informado (a) dos objetivos e da relevância da pesquisa proposta, 

de como será minha participação, dos procedimentos e riscos/benefícios desta pesquisa, declaro 

e assino abaixo o meu consentimento como participante, como também concordo que os dados 
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obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos desde que mantenha o anonimato 

e a confiabilidade das informações. Estou ciente de que receberei uma via original deste 

documento e outra ficará com o pesquisador responsável.  

 Em caso de dúvida, entre em contato, a qualquer momento com as pesquisadoras acima 

mencionadas ou com o Comitê de Ética do CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA 

DO PATROCÍNIO (CEP-CEUNSP), que está localizado na reitoria do campus em SALTO/SP, 

PRAÇA ANTÔNIO VIEIRA TAVARES, 73 ou pelos contatos (11) 4028-8351 ou (11) 4028-

8800, e-mail: cep@ceunsp.edu.br. O COMITÊ DE ÉTICA tem por objetivo defender toda a 

integridade e demais princípios éticos que garantem a dignidade e os direitos dos participantes 

voluntários da pesquisa e também contribuir para o desenvolvimento das pesquisas científicas 

envolvendo seres humanos, dentro dos padrões éticos. 

__________________________ _______________________ 

Nome do participante voluntário Assinatura 

 Professora Regina Perrotta _______________________ 

Nome da Pesquisadora Responsável Assinatura 

Claudia das Neves Louro Corazza _______________________ 

Nome da aluna pesquisadora Assinatura 

Itu, ______ de ________________ de 2021. 
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ANEXO IV 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
  

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
Area Tematica: 
Versao: 1 
CAAE: 44623821.5.0000.8084 
lnstituic;,ao Proponente: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. 
Patrocinador Principal: Financiamento Pr6prio 

 
DADOS DO PARECER 
Apresentac;,ao do Projeto: 
0 projeto de pesquisa de lniciar;;ao Cientffica realizada pela aluna Claudia das Neves Louro 
Corazza com orientar;;ao docente de Regina Coeli Carvalhal Perrota intitulado "A conscientizar;;ao 

ambiental dos alunos do curso de gastronomia do CEUNSP atraves dos conceitos de 
sustentabilidade e pegada hidrica dos alimentos" . 

Trata se de uma pesquisa com foco no conceito de sustentabilidade e educar;;ao ambiental 

direcionada aos aluno de gastronomia , como forma de prepara-los para a atuar;;ao profissional 

e pessoal na vida em sociedade. 

E apresentada a importancia da agua, o conceito de pegada hidrica, a limitar;;ao dos recursos 
hidricos e a 
relar;;ao dos conceitos com a produr;;ao do alimento. 

A hip6tese da autora e que os alunos de gastronomia nao conhe<;am os conceitos de 

sustentabilidade e pegada hidrica dos alimentos, sendo assim, nao 
conhecem a quantidade de agua na produ<;ao de alimentos. Desta forma, a pesquisa proporcionara 

, ap6s a coleta de dados dos questionarios, a confirmar;;ao ou nao da hip6tese . 

Objetivo da Pesquisa: 
0 projeto apresenta como objetivos: 

 
 

Objetivo Primario: Caracterizar a sustentabilidade, bem como o conceito de pegada hidrica e 
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elencar as medidas para uma pratica gastronomica mais sustentavel. 
 

Objetivo Secundario : promover a conscientizagao dos discentes do curso de gastronomia do Centro 

Universitario Nossa Senhora do Patrocfnio (CEUNSP), atraves do conhecimento dos conceitos de 

sustentabilidade e pegada hfdrica dos alimentos, proporcionando assim, uma educagao ambiental que 

tenha reflexos positivos nestes indiv fdu os, durante sua pratica profissional e vida em sociedade. 

 

Avalia ao dos Riscos e Beneffcios: 
As autoras do projeto apresentam os riscos bem como beneffcios nos documentos anexados: projeto, PB 

(IBP) e TCLE. 

Como riscos , foram destacados: tomar o tempo do voluntario participante ao responder aos questionarios e 

para minimizagao dos danos ou riscos de tomar o tempo do participante voluntario, os questionarios serao 

disponibilizados de forma eletronica, para que assim, possam responde-lo no momenta mais adequado 

e nao responder obrigatoriamente todas as perguntas. Ficando ainda, as pesquisadoras, 
responsaveis civilmente por qualquer dano/risco ocasionado aos voluntarios 

participantes. 
 

Como beneffcios sao destacados o planejamento de atividades que ampliem o conhecimento dos alunos 

da graduagao de gastronomia para que tenham atitudes mais sustentaveis e mais responsaveis no uso 
dos alimentos durante a pratica gastronomica. 

 
 
 

Comentarios e Considera oes sobre a Pesquisa: 
Participarao como voluntarios do estudo 40 alunos do curso de gastronomia , de ambos os turn os, 
matriculados desde o primeiro semestre ate o quarto semestre, independente de sexo, idade, genero. 

Para a correta quantificagao e qualificagao dos participantes voluntarios, sera necessario primeiro a 

aceitagao do convite. 

A inclusao dos participantes voluntarios se dara por meio da aceitagao do convite para participar da 

pesquisa, ap6s o correto preenchimento do TCLE. 0  criteria de exclusao igualmente se dara pela vontade 

do participante voluntario, em deixar de participar da pesquisa, devendo ser por escrito. 
A partir de um levantamento bibliografico acerca dos assuntos abordados , sera construfdo uma serie de 

atividades expositivas e dialogadas, denominada sequencia didatica (SD), que sera 
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intercalada pela aplica9ao de dois questionarios, ou seja, sera realizado um questionamento previo e um 

questionamento posterior, elaborado com perguntas abertas e fechadas contextualizadas com os temas 

em questao. 

 
 
 

Considerai;;oes sobre os Termos de apresentai;;ao obrigat6ria: 
Nas IBPs: 

 

lnforma os riscos e meios de minimiza9ao dos mesmos; 

lnforma os beneffcios do estudo ea justificativa para a realiza9ao da pesquisa; 
Apresenta os procedimentos da pesquisa de forma detalhada. 

 
0 TCLE: 

 
 

Ha coerencia e descreve aos participantes os procedimentos, riscos e beneffcios. 

Apresenta tftulo e objetivo do estudo; 

Apresenta o endere90 e telefone de contato do orientador e do comite de etica; 

Apresenta os riscos e minimiza9ao dos mesmos; 

Apresenta os beneffcios do estudo; 
Da a possibilidade do pesquisado responder de forma eletronica ou impressa. 

Finaliza o TCLE na forma de convite e solicita, caso de acordo, a assinatura do mesmo por parte do 

responsavel . 

 
Outros documentos: 

Projeto; 

Folha de rosto devidamente preenchida e assinada pelo pesquisador responsavel pelo estudo e institui9ao 

proponente (coordena9ao de curso); 
Cronograma. 

 
 

Recomendai;;oes: 
Nao ha 

Conclusoes ou Pendencias e Lista de lnadequai;;oes: 
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RESUMO 

Os Jogos Paralímpicos (JP) constituem o maior evento esportivo para atletas com deficiência, 

seja ela intelectual, física ou visual. Este megaevento alcança o interesse da mídia em todo o 

mundo, gerando uma exposição à nível internacional principalmente dos respectivos países 

sede do evento. Este contexto atrai a atenção do cenário político, provocando discursos de 

muitos governantes que defendem que os megaeventos esportivos possam gerar recursos e 

melhores condições econômicas, sociais e de infraestrutura do país. É possível encontrar na 

literatura brasileira inúmeros estudos no que se refere ao esporte paralímpico, porém ainda 

são poucos os estudos que se dedicam a estudar sobre os JP. Em vista disso, nosso objetivo 

para este estudo foi de realizar uma revisão de literatura a respeito da produção acadêmica 

nacional referente aos legados dos Jogos Paralímpicos. Utilizamos como base de dados o 

Portal de Periódicos da CAPES e localizamos inicialmente 196 artigos. Após critério de 

inclusão e exclusão, restaram apenas 4 artigos como objeto de estudo. Após o levantamento 

bibliográfico e considerando a quantidade de artigos encontrados nesta pesquisa, foi possível 

constatarmos a escassez de estudos publicados no que se refere aos legados dos JP, 

identificando que a literatura acadêmica nacional priorizou até o período analisado, estudos 

referentes a outros megaeventos esportivos, tais como a Copa do Mundo de Futebol e os 

Jogos Olímpicos. Este é, portanto, um tema que poderia ser ainda mais explorado no ambiente 

acadêmico, cooperando com as instituições, atletas e o esporte paralímpico em geral.  

PALAVRAS-CHAVE: Jogos Paralímpicos; Legados de megaeventos esportivos; Legados 

dos Jogos Paralímpicos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Megaeventos esportivos são as principais competições esportivas, tais como eventos 

multiesportivos – Jogos Olímpicos e Paralímpicos – ou de uma única modalidade – Copa do 

Mundo de Futebol da FIFA (SMITH, 2014). Para serem classificados como megaeventos, é 

levado em consideração a grande estrutura necessária para a realização e o demasiado número 

de pessoas envolvidas no evento. No entanto, esses eventos precisam ter grande porte, atrair 

interesse da mídia em todo o mundo (CLARK; KEARNS; CLELAND, 2016) e possuir a 

participação representativa da maioria das nações do mundo (SMITH, 2014) para serem 

considerados megaeventos esportivos. 

Este contexto atrai a atenção do cenário político, pois os megaeventos esportivos são 

vistos por membros dos governos, como uma oportunidade de aumentar a influência do país 

no âmbito internacional (SOUZA; PAPPOUS, 2013) e vislumbram a possibilidade de uma 

supervalorização do país e cidade sede para investimentos e colaborações econômicas. Por 

estes motivos, os organizadores desses eventos tendem a ficar bastante eufóricos com a 

situação. Como um dos argumentos para a realização dos megaeventos, esses políticos e 

governantes, defendem estratégias pró-crescimento e consideram que os megaeventos possam 

acelerar os investimentos, melhorar as condições de infraestrutura do país, além de gerar 

empregos e captar recursos (PREUSS, 2015). 

O Governo Federal no Brasil adotou a estratégia de também sediar megaeventos 

esportivos visando, entre outras coisas, promover a exposição internacional do país (ROCHA, 

2017). Em 2007 o país sediou os Jogos Pan-americanos e Parapan-americanos do Rio. Em 

2014 foi sede da Copa do Mundo de Futebol. Mais recentemente, em 2016, o país sediou os 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. 

Consequentemente, os megaeventos esportivos vêm atraindo um número cada vez 

maior de estudos. A maioria deles, no entanto, vem se dedicando aos Jogos Olímpicos de 

Verão (JO) ou a Copa do Mundo de Futebol. Ainda são poucos os estudos que se dedicam a 

estudar sobre os Jogos Paralímpicos (JP), uma competição de alto rendimento esportivo para 

os atletas com deficiências (PARADIS et al., 2017) seja ela intelectual, física ou visual. Em 

sua última edição, nos Jogos do Rio 2016, os JP contaram com a participação de 4.328 atletas 

de 160 países (IPC, 2020). 

Os JP estão conquistando seu espaço no meio esportivo e representam uma grande 

oportunidade para constatar a importância do esporte para as pessoas com deficiências (PCD), 

pois o esporte gera uma série de mudanças na vida das PCD entre as quais destacam uma 

melhor aceitação pessoal, aumento de oportunidades econômicas e o reconhecimento das 

capacidades das PCD perante a sociedade (BENFICA, 2012). Além disso, o esporte adaptado 

é uma ferramenta que pode promover a socialização das PCD, bem como a potencialização de 

suas capacidades (VELASCO; SANTOS; SOUZA, 2017). Em vista disso, nosso objetivo para 

este estudo é realizar uma revisão de literatura a respeito da produção acadêmica nacional 

referente aos legados dos Jogos Paralímpicos. 
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Há uma forte discussão no ambiente acadêmico daquilo que é chamado de “legado” de 

megaeventos. Compreendemos por legados todos os impactos gerados à comunidade sede 

após a realização do megaevento, sejam eles, materiais e não materiais, produzidos de forma 

direta ou indireta, planejadas ou não (SOUZA et al., 2013). Mais especificamente, 

buscaremos descrever quais e o que os estudos nacionais registram referente aos legados dos 

Jogos Paralímpicos. Esperamos que este estudo possa servir como subsídio de informações 

para pesquisadores, enriquecendo o debate acerca dos reais legados provocados por eventos 

dessa magnitude e suprindo uma grande carência de estudos relacionados aos Jogos 

Paralímpicos e sobre a temática de legados. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Realizamos uma pesquisa qualitativa, de cunho descritivo e interpretativo. O 

levantamento bibliográfico ocorreu no período de março e abril de 2020. Para isso utilizamos 

como base de dados o Portal de Periódicos da CAPES.  

 

 

 

 

Critérios de seleção dos artigos 

 

Durante nossa busca, utilizamos as seguintes palavras-chave: Jogos Paralímpicos; 

“Jogos Paralímpicos”; Jogos Paraolímpicos; “Jogos Paraolímpicos”; Esporte Paralímpico; 

“Esporte Paralímpico”; Esporte Paraolímpico; “Esporte Paraolímpico”; Legados de 

megaeventos esportivos; Legados dos Jogos Paralímpicos; Legados dos Jogos Paraolímpicos. 

Ao todo foram encontrados 196 artigos, considerando os estudos em português, inglês ou 

espanhol. 

Todos os artigos encontrados na pesquisa foram considerados e incluídos numa 

Planilha do Microsoft Excel, com as respectivas informações: título de pesquisa da plataforma 

CAPES, título do artigo, autores, ano e local de publicação e o objetivo do artigo. 

Os artigos em duplicidade foram excluídos, restando 108 artigos. Como critério de 

exclusão, foi analisado o título, palavras-chave, resumo e introdução de cada artigo, dividindo 

esta tarefa em três etapas. Na primeira etapa, foram considerados válidos os trabalhos que 

tratam de “legados”. Numa segunda análise, foram dispensados os artigos que não se referem 

aos “jogos paralímpicos”. Realizada essa filtragem, foi possível considerar os trabalhos que 

encaixam na proposta da revisão e que unem os dois conceitos “Legados dos Jogos 

Paralímpicos”, portanto, restaram 4 estudos científicos como objeto de estudo. 
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Busca na base de dados do Portal de 
Periódicos da CAPES

196 artigos identificados

Após a exclusão dos artigos 
duplicados, restaram 108 para 

análise

Foi feito uma análise do título, 
palavras-chave, resumo e introdução 

de cada um destes artigos

1º CRITÉRIO – Foram considerados 
os artigos que tratavam sobre 

"legados"

2º CRITÉRIO – Foram excluídos os 
artigos que não se referem aos 

“Jogos Paralímpicos”

3º CRITÉRIO – Foram considerados 
os artigos que tratam de “Legados 

dos Jogos Paralímpicos”

Amostra final: 4 artigos
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RESULTADOS 

 

 

Para facilitar a síntese dos resultados, os artigos foram enumerados de 1 a 4, conforme 

tabela abaixo: 

 

 

Número Autores Título do trabalho 
Ano de 

publicação 
Local de Publicação 

01 

FIGUERÔA, 

SEVEGNANI, 

MEZZADRI e 

SILVA 

Planejamento, ações e 

financiamento para o esporte em 

tempos de megaeventos 

2014 
Revista 

Motrivivência 

02 ALMEIDA 

Megaeventos esportivos, política e 

legado: o Brasil como sede da Copa 

do Mundo Fifa 2014 e os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 

2016 Espacio Abierto 

03 
CASTRO e 

SOUZA 

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

Rio 2016: propostas para o esporte 

educacional, de participação e de 

rendimento 

2015 

Revista Brasileira 

Educação Física e 

Esporte 

04 
COAKLEY e 

SOUZA 

Legados de megaeventos 

esportivos: considerações a partir 

de uma perspectiva crítica 

2015 

Revista Brasileira 

Educação Física e 

Esporte 
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Artigo 01 (FIGUERÔA et al., 2014) 

 

 

Analisa as ações do Governo Federal para o esporte relacionando-as com as propostas 

dos documentos oficiais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos (JO/PO) Rio 2016, que tratam 

de legados esportivos, são eles Dossiê de Candidatura (DC) e Caderno de Legados (CLs). A 

pesquisa utiliza como instrumentos a análise documental e entrevistas narrativas. 

Os autores afirmam que o Comitê Olímpico Internacional (COI) começou a tratar de 

maneira mais cuidadosa e medidos em longo prazo os impactos que os JO/PO podem gerar 

nos países sede. Para que seja possível estender os benefícios deixados por um megaevento 

esportivo para íntegra população, é preciso buscar formas de administrar os legados. Portanto, 

buscaram detalhar as informações dos documentos oficiais que tratam desses legados 

esportivos. 

No DC, foram encontradas no plano de legados quatro prioridades-chave, nas quais 

foi do interesse dos pesquisadores detalhar duas que se referem às dimensões da “Juventude e 

Educação” e “Esportes”. A prioridade-chave “Juventude e Educação”, busca associar 

educação e esporte com iniciativas específicas de 2009 à 2016 por meio do Comitê 

Organizador (CO) Rio 2016, como: desenvolvimento do Programa Segundo Tempo (PST), de 

1 milhão, passariam a atender 3 milhões de crianças; investimento de mais de US$400 

milhões no “Mais Educação”; ampliação dos Jogos Escolares e Universitários, elevando a 

participação de mais 2,5 milhões de jovens atletas. 

Quanto à prioridade-chave “Esporte” assegura legado físico das instalações esportivas, 

voluntários treinados para os JO/PO e iniciativas para o desenvolvimento do esporte, como: 

bolsas até 2018 para até 11.000 jovens brasileiros que não possuíam patrocinadores privados; 

bolsas à atletas e treinadores; aumento de investimentos federais (mais de US$210 milhões) 

que ajudaria a preparar as equipes Olímpicas e Paralímpicas brasileiras; instalações de 

treinamentos a serem construídas para os JO/PO que seriam deixadas como legado, sendo 14 

instalações fora do Rio de Janeiro e mais 29 dentro da cidade localizadas próximas as escolas 

públicas; formação de técnicos a nível nacional; além dos cursos que melhorariam as 

competências técnicas e deixariam um legado de novos técnicos sul-americanos qualificados. 

Com relação aos CLs Rio 2016 que surgiu para alinhar o projeto olímpico ao 

planejamento de longo prazo da cidade, o artigo destacou as informações principalmente do 

CL Social que ressalta que um dos maiores legados que um evento como os JO/PO pode 

proporcionar é o aumento do interesse pela prática esportiva associado a valores de cidadania 

e educação. E como legado material uma maior estrutura de equipamentos esportivos.  

Os autores afirmam que antes mesmo do Rio de Janeiro saber que seria sede olímpica 

de 2016, o GF com a ideia de receber os jogos, decidiu ampliar as metas de programas 

nacionais que articulam o esporte e lazer à educação. Além de prometer a expansão dos 

núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) e “PST”, afirmaram que a “Rede 

CEDES” (Centro de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e do Lazer) também seria 

estimulada pelos JO/PO-2016.  
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Os autores analisam os programas: “PELC”, “PST” e “Bolsa Atleta” que são os 

programas com maior investimento em cada dimensão do esporte e que também são 

mencionados no CL Social, e notaram que: em 2013, o número de crianças atendidas pelo 

“PST” foi maior que o previsto do DC; o investimento em ações relacionadas ao esporte de 

rendimento aumentou; mais de 90% do total do recurso destinado ao PELC, aplica-se à 

implantação e modernização de infraestrutura e não à implantação de núcleos PELC, que era 

a proposta inicial do programa. 

Foi analisado no artigo os valores das despesas do ME para a Função Desporto e 

Lazer (FDL), no período de 2008 a 2012. A FDL é dividida em 3 subfunções: Desporto de 

Rendimento, Desporto Comunitário e Lazer. O PELC e PST se enquadram na subfunção 

Desporto Comunitário onde verificaram uma evolução, no qual, os gastos são direcionados à 

inclusão social através do esporte, o funcionamento de núcleos de esporte educacional e de 

lazer e a implantação e modernização de instalações esportivas. Também encontraram que a 

subfunção Desporto de Rendimento apresentou elevações dos gastos a partir de 2011 

resultando em acréscimos de recursos para atletas e equipes, financiados pelas ações 

“Preparação de Atletas”, “Concessão de Bolsa a atletas” e à preparação para a realização da 

Copa do Mundo-2014 e JO/ PO-2016. 

Do Programa Temático 2035 do Plano Plurianual 2012-2015 – Esporte e Grandes 

Eventos Esportivos, foram destacadas metas, como: criação de projetos de esportes para 

promoção da saúde; acesso de crianças e jovens escolares ao esporte, com ênfase em áreas de 

vulnerabilidade; apoio aos atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas; implantação e 

modernização da infraestrutura necessária para realizar os JO/PO 2016.  

Os autores concluem que a partir da vinda dos megaeventos no Brasil, o esporte 

recebeu atenção especial, porque leis foram formuladas e/ou reformuladas, foram criados 

órgãos, programas e projetos em prol do esporte. 

Notaram que os dois documentos – DC e CLs – existe um ponto em evidência entre os 

legados para o esporte que diz respeito à infraestrutura, às instalações e aos equipamentos.  

Os autores reconhecem que o esporte de rendimento exige maior investimento, já que 

requer instalações, equipamentos e equipe técnica específicas para atender as particularidades 

de cada modalidade esportiva dos JO/PO. Afim de atender a essa demanda durante a 

organização deste megaevento, foram criados ou alterados diversos programas voltados ao 

esporte, em destaque: “Centro de Iniciação Esportiva”, “Plano Brasil Medalhas” e “Brasil 

Potência Esportiva”. 

No entanto, os gráficos expostos no decorrer do estudo mostraram o que aconteceu 

com o financiamento para as áreas do esporte desde a eleição do Rio como sede dos JO/PO. 

Constatando que o Desporto Comunitário recebeu mais recursos que o Desporto de 

Rendimento, no entanto, os valores destinados ao PELC estão sendo completamente à 

implantação e modernização de infraestruturas esportivas. O CL Brasil afirma que uma das 

principais heranças que os JO/PO deixariam ao país é o Legado Esportivo, mas no decorrer do 

estudo, os pesquisadores notaram a visível diminuição no número de núcleos “PELC” de 

2008 até a data do estudo (2014). 
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Verificaram, portanto, que até então, a atenção estava voltada para as promessas de 

entrega de infraestrutura para a realização dos jogos e desenvolvimento do esporte de 

rendimento. No entanto, os autores afirmam que se as questões educacionais forem tratadas 

tarde, pode não haver tempo para discussões, resoluções, correções, colocando em risco o 

objetivo de responder todas as demandas sociais. 
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ARTIGO 02 (ALMEIDA, 2016) 

 

 

O estudo buscou a literatura internacional da área de megaeventos esportivos para 

analisar as questões comuns e específicas do caso do Brasil ao ser candidato e sede da Copa 

do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, dando ênfase aos aspectos 

políticos e de legados.  

O texto do artigo se dividiu em três partes. Na primeira, foi feita uma revisão de 

estudos em megaeventos esportivos de debates sobre sua definição, políticas e legados. Na 

segunda parte, a autora discute essas questões em países “periféricos” e o Brasil como sede da 

Copa do Mundo FIFA para homens 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, 

utilizando dados oficiais, da mídia e de pesquisas desenvolvidas nacionalmente. Por fim, na 

terceira parte, a autora aponta as próprias considerações finais. 

O artigo compara os megaeventos esportivos – como os Jogos Olímpicos – a outros 

megaprojetos com grandes construções de infraestrutura, e afirma que os megaeventos 

esportivos se assemelham na dificuldade de calcular custos, mas diferenciam pelo seu 

significado que foi construído coletivamente ao longo do tempo. Com todas as demandas 

necessárias para a realização destes megaeventos esportivos, os investimentos públicos são 

sustentados por informações que buscam convencer o governo e as pessoas sobre os 

benefícios de investir. De acordo com a autora, esses dados explicam o interesse dos países 

candidatos para sediarem os megaeventos. 

O propósito do artigo é principalmente notar a diferença de tamanho e complexidade 

dos eventos internacionais para avaliar mais precisamente os impactos, as políticas e os 

legados que podem ou não gerar nas sedes. Afirma-se que em meio aos debates acerca dos 

legados e após o Comitê Olímpico Internacional ter considerado relevante a análise do futuro 

dos Jogos Olímpicos, as instituições acabam confundindo o real significado de legado, 

sustentabilidade, impacto ou como potencializar o uso do evento para gerar resultados. 

Buscaram informações se realmente os Jogos Olímpicos podem servir como motivação para 

disseminar a pratica de atividade física, mas não há evidências que isso tenha acontecido em 

qualquer edição do evento (apud Weed et al., 2012), pois é preciso considerar outros fatores 

que promovem o engajamento em atividade física. 

A autora apresenta dados de que as esferas discursivas tentam provar que o 

investimento público no setor privado é necessário pra promover legado, fazendo parecer que 

de outra maneira não seria possível de acontecer.  

O artigo também apresenta as particularidades em casos de países periféricos. Afirma 

que os problemas sociais destes países precisam ser superados para sediarem os megaeventos 

esportivos. E que o interesse de sediar os megaeventos podem surgir também para criar uma 

imagem midiática e tentar mudar os preconceitos existentes.  

Com relação ao Brasil, quando a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional elegeram 

em 2007 e 2009 o país para sediar, respectivamente, a Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos 2016, o Brasil estava em avanço econômico e com grande 

visibilidade internacional. Politicamente, buscavam sediar os megaeventos para estabelecer 
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parcerias com outros países menos desenvolvidos e ser o representante e líder regional (apud 

Vigevani & Cepaluni, 2007; Soares de Lima & Hirst, 2006). 

A candidatura Rio 2016 servia para mostrar crescimento econômico e político e a 

liderança na América do Sul a partir dos Jogos Olímpicos, até porque estariam vencendo 

contra países de maior desenvolvimento (Estados Unidos, Espanha e Japão). Na Copa do 

Mundo FIFA 2014, não foi possível utilizar as mesmas estratégias devido à ausência de uma 

disputa internacional e a ideia de que a iniciativa privada custearia a maior parte dos 

investimentos, o que descartava a candidatura como projeto nacional. 

Após um ano da realização da Copa do Mundo FIFA 2014, notou-se baixo resultado 

de legado. Com relação as vendas, algumas áreas e produtos tiveram um decréscimo no 

período. No quesito de infraestrutura urbana, os governos prometeram inicialmente 82 

projetos, só foram entregues 24 destes (apud Mendonça, 2015). Com relação aos estádios 

construídos com recursos públicos da cidade também tiveram déficits operacionais (apud 

Segalla, 2015).  

Portanto, a expectativa com relação aos JO/PO de 2016 não estava grande para as 

muitas promessas de legados. No ano em que o artigo foi publicado, a autora afirma que os 

investimentos em infraestrutura estavam centrados na cidade do Rio de Janeiro, com 

investimento do Governo Federal, do estado do RJ e da cidade. Tiveram impactos 

significativos nos serviços de saúde no estado do Rio de Janeiro. Aceleraram mudanças 

territoriais na cidade, causando desapropriações de famílias. Na parte esportiva, foram 

considerados “legados olímpicos” a promessa de investir cerca de US$ 1,5 bilhão de 2011 a 

2016 para aumentar os resultados esportivos internacionais e a conquista de medalhas 

olímpicas e paralímpicas e outros recursos de instalações esportivas, porque vão além da 

cidade do Rio de Janeiro. Na cidade, os locais específicos para os Jogos Olímpicos têm a 

indicação de servirem como áreas de lazer, sendo que, a autora aponta que alguns estádios e 

instalações de propriedade e/ou direito de uso privado não havia indicação de suas finalidades 

e uso futuro. 

A autora afirma que é importante conhecer as especificidades de cada local e evento, 

evitando generalizações, para que seja possível fazer análise e julgar. 

Identificou que, até a data do artigo, quanto aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 

2016 e seus possíveis legados, os investimentos em infraestrutura são mais restritos à cidade 

do Rio de Janeiro. Comenta que a diversidade de instalações na cidade do Rio de Janeiro 

trouxe questionamento sobre que entes serão os responsáveis pela administração, qual o custo 

de manutenção em longo prazo, quais ações e sob responsabilidade de quem seriam 

implantadas nesses locais.  

 Finalmente, concluiu que existe uma emboscada em torno dos discursos de legados 

uma vez que na prática existe desperdício de investimento em estruturas que não serão 

aproveitadas posteriormente, sendo que os recursos poderiam ser empregados de forma mais 

estratégica. Confirmando ainda que, é preciso desconstruir os discursos com argumentos para 

entender os interesses ocultos por trás de sediar os megaeventos esportivos e revelar as 

consequências negativas que esses megaeventos geram, especialmente em população em que 

o cenário é crítico com relação à economia, como o Brasil. 
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ARTIGO 03 (CASTRO e SOUZA, 2015) 

 

 

O objetivo do artigo foi identificar as propostas de legados para o esporte no Brasil a 

partir do Dossiê de Candidatura do Rio de Janeiro à Sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

2016 e Cadernos de Legado Rio 2016. 

Selecionaram as propostas para o esporte que são apontadas como consequência da 

vinda dos jogos através de uma análise no Dossiê de Candidatura e nos Cadernos de Legado. 

Portanto, propostas genéricas e que não foram vinculadas com a vinda dos Jogos não foram 

incluídas na análise. Ressaltando que entendem como legado tudo aquilo que foi criado ou 

modificado como consequência dos megaeventos e que permanecem após os mesmos.  

Para cada proposta identificaram a dimensão esportiva (educacional, participação e 

rendimento), o nível de alcance (municipal, estadual, nacional e mundial), público-alvo e 

orçamento. As autoras escreveram ainda que algumas propostas são muito genéricas e não 

consistentes. 

O estudo afirma a partir da Constituição Federal de 1988 que é dever do Estado 

fomentar o esporte como direito de cada um, ademais os recursos públicos devem direcionar 

para o desporto educacional, e em casos específicos, para a o desporto de alto rendimento.  

Durante o período em que o artigo foi desenvolvido, o Brasil estava centrado em 

projetar o país como potência no cenário esportivo mundial, e esta mudança de foco foi 

observada nas temáticas discutidas nas Conferências Nacionais do Esporte (CNE). A partir da 

III edição, já em 2010, a CNE rompeu com as temáticas até então abordadas – 

desenvolvimento humano e democratização das atividades esportivas e de lazer -, tendo como 

propósito a elaboração do “Plano Decenal de Esporte e Lazer” através do desenvolvimento de 

ações em “10 pontos em 10 anos para Projetar o Brasil entre os 10 mais”. 

Os dados das propostas de legados foram divididos em três quadros, denominados 

QUADRO 1, QUADRO 2 e QUADRO 3. O QUADRO 1, refere-se as propostas de legado 

para o esporte educacional. As propostas para este tipo de esporte, são: Programa Segundo 

Tempo (PST), Programa Mais Educação, Programa Rio Olímpico, Semana Olímpica e 

promoção de valores olímpicos e paralímpicos. 

O PST estava previsto para expandir o atendimento de um milhão para três milhões de 

crianças e adolescentes, deste total, um milhão se concentrava na cidade do Rio de Janeiro. 

Sobre o programa Mais Educação, o governo deveria investir de 400 milhões de dólares até 

2016 na construção de infraestrutura esportiva para desenvolver atividades do programa, 

sendo que apenas este tópico do esporte educacional, dispunha um orçamento definido. O 

programa Rio Olímpico, com o objetivo de promover o desenvolvimento de projetos e a 

construção de infraestrutura esportiva. A Semana Olímpica deveria ser ampliada a partir de 

2012 envolvendo diversas organizações ligadas a atividades esportivas, visando celebrar a 

criação do COI através de atividades esportivas, educacionais e culturais.  

A proposta para a promoção de valores olímpicos e paralímpicos visa atingir 

estudantes brasileiros e a juventude mundial, desenvolvendo programas e projetos. Dentre 

essas ações para promover valores olímpicos e paralímpicos, apenas os projetos “Jovens 
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Embaixadores” e “Compartilhe a sua Paixão” envolvem a prática da atividade física e apenas 

um projeto “Compartilhe a sua Paixão”, destina-se a estudantes do país como um todo. Os 

demais projetos estão restritos ao município do Rio de Janeiro.  

Segundo as autoras, nem o Dossiê de Candidatura e nem os Cadernos de Legado 

apresentam propostas para a promoção do esporte e de valores olímpicos nas aulas de 

Educação Física. 

O QUADRO 2 refere-se às propostas do esporte de participação. Os documentos 

citam a construção do Parque da Pedreira, do Parque Ecológico do Vale do Pavuninha e do 

Parque Radical de Deodoro. Prometendo também a renovação do Parque do Catumbi. Estes 

parques oferecem espaços para atividades de lazer e esporte. Mencionam também a ampliação 

da malha cicloviária do Rio de Janeiro e reforma de bairros e espaços públicos para promover 

o esporte e lazer. Citam a ampliação do projeto de Vilas Olímpicas do governo municipal do 

Rio de Janeiro e a formação de Centros Integrados Profissionalizantes e Esportivos, com o 

objetivo de atender 40 mil jovens por mês até 2016. Todas essas e outras estruturas 

prometidas quanto os programas propostos se restringem ao município e Estado do Rio de 

Janeiro, com exceção do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC), que é o único 

programa a nível nacional.  

Com relação a disseminação da promoção de um estilo de vida saudável e atividade 

física, as autoras afirmam que estas propostas, aparentemente, partem do pressuposto de que a 

realização dos Jogos Rio 2016 por si só é capaz de inspirar a população para adotar um estilo 

de vida mais saudável, logo, confirmam que a população precisaria de orientação e que a 

escola poderia desempenhar um papel fundamental para que as práticas sejam adequadas.  

O QUADRO 3, indicam as propostas do esporte de rendimento, os documentos 

indicam a construção e/ou reforma de várias instalações esportivas no município. Teriam 

reformas as instalações da Lagoa Rodrigo de Freitas e Marina da Glória, além dos cinco 

estádios de futebol: João Havelange (Rio de Janeiro), Mineirão (Belo Horizonte), Mané 

Garrincha (Brasília), Fonte Nova (Salvador) e Morumbi (São Paulo). Os documentos também 

indicam a construção de 29 instalações de treinamento da cidade do Rio de Janeiro e de 14 

instalações esportivas fora do município, não havendo mais informações sobre.  

Algumas instalações esportivas para os Jogos Rio 2016 seriam agrupadas formando o 

COT Barra e o COT Deodoro. Além disso, o COT em parceria com o Programa Solidariedade 

Olímpica deveria ofertar bolsas a atletas e treinadores de fora do Brasil que não teriam acesso 

aos programas de apoio e treinamento. Afirmando também que o COT era considerado o 

projeto de maior significado na candidatura do Rio 2016 no DC. Mencionam também a 

construção do Centro de Treinamento da Fundação Oswaldo Cruz.  

O esporte de rendimento também seria beneficiado: através da expansão de bolsas 

para 11.000 atletas que não dispõem de patrocinadores privados até 2018; com o aumento 

para mais de UR$210 milhões de investimentos nas equipes olímpicas e paralímpicas do país; 

ampliando os Jogos Escolares e Universitários de 2,5 milhões para 5 milhões de estudantes. 

Portanto, este tipo de esporte é contemplado por uma variedade de propostas, no qual, 

atingem diversos níveis de abrangência (municipal, estadual, nacional e mundial) e de 

público-alvo (crianças, jovens e adultos). Nas demais manifestação do esporte, nem todas as 
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propostas contava com orçamento e planejamento de ações, as únicas propostas mais 

detalhadas são as que dizem respeito à infraestrutura necessária para realização dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos. 

Foi concluído também que não há ações no documento específicas para o esporte 

paralímpico, a não ser afirmação geral de que haveria investimento federal para as equipes 

paralímpicas brasileiras. 

Foi concluído que em meio as dimensões do esporte, o de rendimento seria 

privilegiado. Concluiu também que foram poucas propostas que visam a disseminação da 

prática esportiva. A maioria das propostas estão relacionadas apenas com a cidade do Rio de 

Janeiro e ao período pré-Jogos. O esporte educacional não é contemplado, contradizendo com 

a Política Nacional do Esporte e a Constituição Federal de 1988. 
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ARTIGO 04 (COAKLEY e SOUZA, 2015) 

 

 

O artigo afirma que um dos principais argumentos a favor da realização de 

megaeventos esportivos e dos investimentos públicos é de que eles podem gerar 

desenvolvimento econômico, social, político e esportivo para as sedes. Portanto, o objetivo do 

artigo, a partir de uma perspectiva crítica com base em autores que discutem esta temática, é 

de apontar os achados deste desenvolvimento conforme é prometido pelas cidades/países 

sede. 

 Os pesquisadores trouxeram informações que enfocam o desenvolvimento sustentável 

sobre três casos específicos: Nagano (Japão) que sediou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

1998; a Coréia do Sul em parceria com o Japão que sediaram, a Copa do Mundo de Futebol 

em 2002; e Montreal, que sediou os Jogos Olímpicos de 1976. Concluíram que, embora 

tenham prometido ganhos econômicos e sociais para os países, criaram eventos pouco 

sustentáveis e de retorno insatisfatório para a população em geral. Além disso, afirmam que 

os “grandes vencedores” e os mais beneficiados dos megaeventos são aqueles que possuem 

ligação direta com a promoção dos jogos (construtoras e fornecedoras de materiais, canais de 

mídia, propaganda, empresas de “marketing”, mercado imobiliário).  

Os autores listam alguns fatores que dificultam a promoção de legados positivos para 

a população em geral e para as cidades/países sede, dentre estes fatores estão: as instituições 

organizadoras – Comitê Olímpico Internacional (COI) e Federação Internacional de Futebol 

Associado (FIFA) – exigem, por exemplo, infraestrutura de transporte público e construção de 

instalações esportivas em determinados parâmetros, sem alinhar com as necessidades da 

população em geral; os prazos para os preparativos para os megaeventos são curtos frente à 

estrutura que os mesmos demandam, facilitando que no planejamento seja priorizado a 

construção das infraestruturas e não à participação da sociedade nas tomadas de decisões; 

dificuldades para contabilizar os gastos e lucros dos investimentos públicos; a contrapartida 

financeira para os países sede tende a não ser substantiva frente aos investimentos feitos para 

realização do evento. 

Portanto, as cidades/países sede normalmente não conseguem cumprir suas promessas 

de desenvolvimento para a população como um todo. Para evidenciar, o artigo utilizou como 

exemplo os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres 2012, que de acordo com os gastos, o 

governo não cumpriu muitas das promessas de legado. Assim como os Jogos Pan-Americanos 

e Parapan-americanos Rio 2007, onde o país gastou um acréscimo de 793% do orçamento, 

ainda utilizando o argumento de que as construções esportivas foram planejadas para atender 

os requerimentos do COI para se candidatarem como sede para os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos 2016. 

Além disso, algumas instalações não preencheram os requisitos do COI, por esse 

motivo, estavam sendo reformadas ou reconstruídas para os Jogos Rio 2016, durante o 

período em que este artigo ora comentado estava sendo produzido (2015). 
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Após tomarem conhecimento das experiências anteriores de legados de megaeventos 

esportivos, os autores acreditam que a realização de megaeventos esportivos promove 

“desenvolvimento”, mas dentro de uma determinada perspectiva e centrado em alguns setores 

da sociedade. Desenvolvimento este que acontece intencionalmente definido por agentes ou 

instituições que buscam benefícios para si próprios e aliados. Fazendo com que a população 

não seja diretamente favorecida em longo prazo. 

Com relação ao desenvolvimento esportivo que os megaeventos podem ou não gerar, 

os autores compilaram as principais informações que encontram em meio a pouca 

confiabilidade de estudos desta natureza. Segundo as pesquisas, um dos aspectos positivos 

dos megaeventos esportivos é que eles podem levar os países/cidades sede a criar espaços e 

equipamentos para prática de atividade física, podendo também, promover maior interesse 

pelo esporte. Enquanto outras pesquisas confirmam que mesmo com a inspiração por trás dos 

megaeventos, ela não é o suficiente para promover esta mudança. Sobre o possível “efeito 

inspiração” de megaeventos esportivos, algumas pesquisas apontam que os atletas podem 

servir como “modelo esportivo”, enquanto outras pesquisas apontam que as pessoas comuns 

podem se sentir incapazes de alcançar os resultados dos atletas.  

Ressaltando que com base nas pesquisas existentes, não podem afirmar que existe uma 

relação significativa entre a realização de megaeventos esportivos e o aumento dos níveis de 

atividade física da população.  

Embora tenha existido grande expectativa de legado para o desenvolvimento do 

esporte paralímpico na Grã-Bretanha, estudos também indicam que a realização dos Jogos 

Paralímpicos de Londres 2012 não trouxe melhoras estruturais que pudessem facilitar o 

esporte e participação de AF das pessoas com deficiência. 

Logo, os países hospedeiros tendem a investir no desenvolvimento do esporte de alto 

rendimento. Por exemplo, o Reino Unido que investiu no esporte de rendimento durante a 

preparação dos Jogos Londres 2012 que lhe rendeu mais medalhas em anos anteriores 

(modalidades de difícil acesso: remo, vela e equitação), além disso, cortou recursos 

destinados às modalidades que não se saíram bem (handebol, basquete).  

Os investimentos brasileiros para o esporte de rendimento têm crescido com a vinda 

dos Jogos Pan e Parapan-americanos Rio 2007 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 

2016. O artigo cita parte do doutorado de Suélen Barboza Eiras de Castro do Departamento de 

Educação Física da Universidade Federal do Paraná. A pesquisadora afirma que o governo 

autorizou os seguintes percentuais para área “desporto e lazer” em 2004: 40,45% para o 

esporte de rendimento, 40,72% para o esporte de participação, 13,00% para o esporte 

educacional, e 5,82% para outros programas e ações. Este planejamento foi alterado em 2007, 

da seguinte forma: 66,32% para o esporte de rendimento, 7,38% para o esporte de 

participação, 12,69% para o esporte educacional, e 13,61% para outros programas e ações.  

Os documentos oficiais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – DC e CLs – 

prometem o desenvolvimento do esporte educacional e de participação, enquanto que o 

planejamento e financiamento para que isto ocorra, se centra quase que exclusivamente ao 

esporte de alto rendimento, principalmente em infraestrutura esportiva voltada para este tipo 

de esporte e para a realização dos Jogos Rio 2016. 
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A partir de estudos, os autores afirmam que os principais beneficiários de legados são 

aqueles que possuem voz em meio ao processo de candidatura, planejamento, alocação de 

recursos, formulação de políticas públicas e implementação de programas. Ou seja, para 

aqueles que influenciam o fluxo de capital associado ao evento.  

Afirmam que é necessário um planejamento mais atencioso para construção de 

legados, obedecendo as metas que buscam atingir, seja ela: para a promoção de prática de 

atividades físicas e esportivas para o lazer e saúde da população; a utilização das estruturas 

esportivas que serão construídas para a realização dos megaeventos; a promoção de uma 

maior cultura esportiva e valores olímpicos. Em resumo, deve ser analisado todas as atitudes 

necessárias para que seja possível desenvolver legados para longo prazo, pois “sem 

planejamento, não há desenvolvimento”, segundo os pesquisadores. 

Foi constatado pelos autores que o suposto legado que é desenvolvido, tende a 

beneficiar prioritariamente as instituição e agentes bem posicionados com acesso direto nas 

decisões e capital suficiente para desenvolver projetos que conseguem gerar lucro em curto 

prazo estabelecido para preparar e realizar os eventos. Afirma também que as pessoas em 

geral tendem a perceber as possíveis consequências negativas da realização de tais eventos 

tarde demais, pois as manifestações de 2013, por exemplo, foca em protestos contra decisões 

que já foram tomadas. 

Concluem que é necessário que a decisão para se sediar ou não tais eventos, esteja 

alinhada com as metas de desenvolvimento de longo prazo das cidades/países sede, decisão 

esta que deve condizer com a realidade e capacidade de fornecer a infraestrutura e recursos 

necessários para sediar o evento.  

Comentam que poderiam se oportunizar dos megaeventos esportivos, são somente 

para promover os níveis de atividade física e esporte da população e aprimorar o nível de 

desempenho dos atletas, como também poderiam difundir uma cultura esportiva mais forte no 

país, fomentar o conhecimento e entendimento da população acerca das diferentes 

modalidades esportivas. 

Finalizam, confirmando que as ações em prol da sociedade precisam ser planejadas, 

executadas e avaliadas com a participação do público interessado, incluindo representantes da 

população que seriam afetadas com a realização dos eventos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir do objetivo principal deste artigo, utilizamos o Portal de Periódicos CAPES 

para fazer um levantamento da produção acadêmica referente aos legados dos Jogos 

Paralímpicos. Após os 196 artigos inicialmente encontrados, só nos restaram 4 deles para 

analisar. Isto aconteceu porque os trabalhos excluídos exploram os legados de outros 

megaeventos esportivos, como a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos e também porque tratam 

de processos de inclusão do esporte paralímpico, modelos de treinamentos, classificação e 

desempenho de atletas, avaliações psicológicas e/ou físicas, ou seja, demais temas que não 

visam os legados dos Jogos Paralímpicos. 

Os Artigo 1, 3 e 4 falam especificamente sobre os legados dos Jogos Paralímpicos, 

enquanto o Artigo 2 a prioridade foi analisar o real interesse dos países periféricos em se 

candidatar e sediar os megaeventos esportivos, portanto, relacionam brevemente com as 

propostas de legados dos JO/PO Rio 2016, ainda afirmam que existe contradições em torno 

dos discursos de legados devido à falta de planejamento e estratégia de recursos na prática.  

No Artigo 1 os autores analisam as ações, metas, planejamentos e investimentos do 

Governo Federal com relação ao esporte e, relacionam com as promessas de legados. A 

principal proposta do Artigo 3 é identificar as promessas de legados para o esporte no Brasil 

com a vinda dos jogos, considerando as dimensões esportivas (educacional, participação e 

rendimento). No Artigo 4, os autores estudam se os investimentos públicos e a realização dos 

megaeventos esportivos em geral, geram desenvolvimento econômico, social, político e 

esportivo para as sedes, conforme é prometido pelas mesmas.  

Outra observação importante é que os 4 artigos analisados foram escritos e publicados 

antes mesmo dos Jogos acontecerem, os estudos se basearam nas promessas do Governo 

Federal e nos documentos dos Jogos Rio 2016, portanto, não é possível concluir quais são os 

provados legados que o estado do Rio de Janeiro e o país realmente lucrou. 

Esta análise qualitativa buscou estudos publicados no Portal de Periódicos da CAPES 

sobre os legados dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, mas foram poucos achados deste tema em 

virtude da quantidade de estudos encontrados no decorrer desta pesquisa. É possível afirmar 

que os legados especificamente dos Jogos Paralímpicos ainda são pouco pesquisados no 

ambiente acadêmico, visto que os artigos excluídos analisam outras questões do esporte 

adaptado.  

Constatamos, portanto, que são publicadas mais pesquisas a respeito dos atletas 

paralímpicos, a relação da mídia com o esporte do que propriamente os legados que estes 

megaeventos podem gerar nas sedes. Além disso, os legados de outros megaeventos 

esportivos – como exemplo, a Copa do Mundo FIFA 2014 – parecem chamar mais atenção 

dos autores do que os JPO.   

Este artigo tem grande relevância para perceber a escassez de estudos quanto aos 

legados dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, pois é um tema que poderia ser ainda mais 

explorado. 
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RESUMO: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) atingem milhares de pessoas 

mundialmente, e constituem em um dos maiores índices de causa de mortalidade. A pandemia do 

COVID-19 é uma fase que necessita de cuidados contínuos de pacientes afetados com DCNTs, 

considerados mais susceptíveis as fragilidades presentes ao cenário epidemiológico. Deste modo, o 

objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre as medidas de prevenção das DCNT, 

para demonstrar a importância de como enfrentar e agir diante do cenário pandêmico. Foi analisado 

dados entre o período de 2011 a 2021 com probabilidade até 2030. Acompanhado de doenças 

multifatoriais que são desenvolvidas no decorrer da vida, observando os aspectos até 2020 nos requisitos 

como sedentarismo, etilismo e o tabagismo. A identificação dos fatos dessa pesquisa é um modo de 

compreender e de melhorar a prática de hábitos saudáveis contribuindo para manutenção da saúde e 

bem-estar de toda população brasileira, destacando pontos essenciais para uma melhor qualidade de 

vida. Desse modo, se faz necessário a realização de novas investigações voltadas para as medidas de 

prevenção das DCNT no decorrer dos próximos anos. 
PALAVRAS-CHAVE: Doenças multifatoriais; Fatores de risco; Desafio; Prevenção. 

 

 
1 Aluno líder do grupo e estudante do 7º Semestre do Curso de Biomedicina, email: ericalima1924@gmail.com 
2 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Biomedicina, email: regiane.sartori@ceunsp.edu.br 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 

 

 

 

 2 

1. Doenças Crônicas Não transmissíveis  

            Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são caracterizadas como multifatoriais 

e afetam vários sistemas do nosso organismo. Classificadas como congênitas, onde a pessoa 

nasce com a condição ou desenvolve nos primeiros meses de vida; e não congênitas, quando 

são desenvolvidas ao decorrer da vida. Na literatura têm sido descrito várias DCNTs que 

atingem diferentes pessoas, em diversas faixas etárias e frequentemente tem sido associado ao 

estilo de vida (MALTA, 2019). 

            De acordo com o Ministério da Saúde (2020), cerca de 57,4 milhões de brasileiros são 

acometidos por algum tipo de DCNT, como diabetes (5%) e neoplasias (18%). Com base em 

dados da literatura, verifica-se um aumento expressivo dessas doenças, relacionada à qualidade 

de vida dos cidadãos, sedentarismo e outros fatores, ocasionando impactos na saúde (Ministério 

da Saúde, 2011). 

            As DCNTs representam um conjunto de condições que requerem esforços contínuos, 

sustentáveis e de longo prazo como apoio ao tratamento e aos cuidados exigidos pela doença, 

ações de educação em saúde, apoio social e emocional (EDWARDS; GABBAY, 2007).  

            Diante dessa problemática o presente trabalho é de suma importância para intervenção 

em saúde voltada ao controle e redução da incidência das DCNT, contribuindo para 

conscientização da população brasileira, a respeito ao tratamento de doenças vivenciadas no 

cotidiano, mas que muitas vezes passam despercebidas. Sendo assim, o objetivo é transmitir a 

importância das DCNT, bem como os métodos de prevenção.  

             Para obter os resultados e respostas acerca da problematização apresentada neste 

trabalho, foi feito a análise de dados de diferentes anos, verificando o aumento ou a diminuição 

de DCNT em crianças, adolescentes e idosos através da pesquisa bibliográfica quantitativa, 

além de participar de webinar referente ao tema. Para tanto esta pesquisa foi realizada em sites 

confiáveis como Google Acadêmico, Google Scholar, National Library of Medicine (PubMed), 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), e Educational Resources Information (ERIC), 
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utilizando os seguintes descritores para busca bibliográfica: Doenças multifatoriais; Desafio; 

Fatores de risco; Prevenção. 

 

1.1 Fatores de Risco  

        No contexto das DCNT conhecer o comportamento populacional reflete nos impactos na 

saúde, tais como as condições em que as pessoas vivenciam e trabalham influenciam também 

a respeito de qualidade vida (WHO, 2013). A maioria dos fatores de risco são modificáveis, 

como inatividade física, tabagismo, etilismo e saúde mental. Para isso o fator de Políticas de 

Prevenção auxiliam em estabelecer metas saudáveis e acessíveis como motivação de bons 

comportamentos em sua rotina, visando reduzir a incidência das DCNTs (OPAS, 2017). 

 

Sedentarismo 

          As principais DCNTs relacionadas ao sedentarismo tem desencadeado quadros graves 

como Insuficiência Cardíaca e AVC (Acidente Vascular Cerebral) pela falta de atividade física 

levando ao aumento de obesidade e a incidência de complicações como Diabetes Mellitus e 

Hipertensão, afetando milhões de pessoas, principalmente as pessoas mais velhas. O excesso 

de peso entre os adultos estão neste âmbito em todas as regiões e países atingindo quase 2 

bilhões de pessoas em 2016, sendo 650 milhões (13% da população mundial) são considerados 

obesos (WHO, 2019). 

 

Etilismo  

          O avanço do consumo de álcool tem causado impactos na saúde em relação ao seu 

aumento de uso abusivo na população. Tem sido evidenciada a associação da substância com a 

taxa de mortalidade e outras ocorrências de DCNTs, desde neoplasias, doenças 

cardiovasculares, doenças hepáticas (WHO, 2018). Estimativas do Global Burden Disease 

(GBD, 2017) aponta que 6% dos óbitos no Brasil estavam relacionados ao etilismo, estas 

comprovações indicam que a contribuição negativa ocorre constantemente como acidentes de 

trânsito, quedas e violência interpessoal e autoprovocada (WHO, 2018). 
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Tabagismo 

           Outro fator de risco importante para DCNT é o uso do tabaco, contribuindo para o 

aumento de uma série de doenças crônicas, como doenças pulmonares e cardiovasculares. A 

evolução de indicadores do tabagismo por meio da análise do Vigitel, entre 2006 a 2014, 

permitiu avaliar as tendências de fumantes e verificou-se uma redução de 15,6 % em 2006 para 

10,8 % em 2014, espera-se que nos próximos anos essa meta seja superada diminuindo a 

incidência das DCNTs relacionadas ao tabagismo (MALTA, 2017). 

           Meramente associados às DCNTs está a interatividade do auxílio de profissionais da 

saúde e pacientes fumantes, um estudo relata que estes foram instruídos psicologicamente a 

interromper o uso de tabaco, e foi verificado que 43,8% dos homens fizeram a tentativa por 12 

meses, entre as mulheres o alcance foi de 50,8% e 15,9% fizeram a utilização de 

aconselhamento médico (PNS, 2019). 

            Para que ocorra um declínio na questão do tabagismo anual o Ministério da Saúde 

(2014), realiza um monitoramento entre morbidade e mortalidade e avaliações das assistências 

da saúde. Esse acompanhamento é essencial, pois, permite a identificação das possíveis causas 

e soluções para ter o controle buscando medidas que usam a redução.  

            Segundo a OMS, chega a 74% o número de mortes pela DCNTs no Brasil (2019) e não 

existe uma única causa determinante para uma doença crônica, ainda que a prevalência venha 

diminuindo ao passar dos anos, o tabagismo continua sendo responsável por um extenso 

número de mortes evitáveis. Isso vai além de comportamento e estilo de vida, entre outros 

fatores que possam colaborar com o surgimento de novas enfermidades. 

 

Hábitos alimentares e Obesidade 

            A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2018) comenta que esses fatores também 

estão interligados com a alimentação. Sabe-se que hábitos alimentares não saudáveis podem 

contribuir para hipertensão arterial (HAS), estatísticas apontam que 60% tenham casos até 2025 

(MALTA et al., 2018), acompanhada pelas dislipidemias (18%) e diabetes (6%). Dessa maneira 
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por meio dos dados do Vigitel (2019), observou-se uma correlação no qual 34% da população 

adulta (≥ 18 anos), fazem o consumo regular de frutas e hortaliças, 18% ingerem alimentos 

ultraprocessados e 57% consumos de bebidas adoçadas (BRASIL, 2019). O consumo de 

alimentos industrializados pode acarretar problemas de saúde futuros como, desregulação 

hormonal, resistência à insulina e obesidade (COLLINO, 2011) contribuindo para o descontrole 

das DCNTs. Como observado em relação ao Diabetes Mellitus, em que há uma prevalência de 

um teor elevado de açúcar (MALIK, 2006), isso tem alcançado grandes proporções em ambos 

os sexos de todas as idades e grupos socioeconômicos (SBCBM, 2018). 

 

2.  DCNTs e suas relações com COVID-19  

            A pandemia da COVID-19 causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) tem sido um 

dos maiores desafios mundial. Houve mudanças no quadro de DCNTs com novas decisões 

imediatas buscando poupar vidas e garantir uma perspectiva melhor para esses pacientes. No 

Brasil o principal desafio em um contexto de desigualdade social, estão as situações de 

aglomeração que costuma ocorrer a transmissão do vírus pelo ar através de tosse, espirro, 

contato físico com alguém infectado, objetos contaminados (Ministério da Saúde, 2020). 

            Diante deste novo contexto, por vários motivos muitas pessoas tem elevado o consumo 

de bebidas alcoólicas em suas residências, funcionando como uma válvula de escape, em meio 

a diversas preocupações e perdas de entes queridos. Um exemplo a ser seguido é ter um 

equilíbrio, substituir a ingestão alcóolica por práticas de atividade física, fazer vídeo chamada 

para alguém, ajudar o próximo e até mesmo encontrar um novo hobby para que a incidência 

seja reduzida em todos os grupos de riscos. Fica claro que por ser um assunto atual e fazer parte 

do cotidiano, as pessoas tomem consciência de como enfrentar e agir diante desses 

acontecimentos no Brasil. 

            As demandas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não estão conseguindo ser atendidas 

com a piora dos casos de COVID-19 no país e gerando a sobrecarga das UTIs (ESTRELA, 

2020). Recomenda-se a colaboração de toda população para minimizar os números crescentes, 

com base nas análises o método da educação pós-pandemia, se aplicado tende a promover a 
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população em criar o hábito de continuar utilizando máscara e álcool gel, elementos essenciais 

da nossa rotina e com isso estabelecer um padrão, assim todos estarão preparados para futuras 

pandemias, já que as prevalências de doenças crônicas só aumentam, agindo de forma com que 

debilitam o organismo e enfraquecem o sistema imunológico.  

 

Inovação Tecnológica na Detecção das DCNTs durante a Pandemia 

          A telemedicina é um meio tecnológico, que utiliza a comunicação na saúde ampliando 

a atenção de assistência médica, podendo substituir a presença física (MALDONADO et al., 

2016).   

          Durante a pandemia o acompanhamento de pacientes diagnosticados com Doenças 

Cardiovasculares (DCV) e Câncer, o método sugerido e implantado afim de reduzir as idas 

frequentes aos serviços, já que estão propensos a riscos de maior suscetibilidade a exposição. 

Diante disso, as consultas podem ser feitas por vídeo-consulta, uma estratégia importante 

enquadrando em uma forma de atender os pacientes com riscos e proporcionando o 

monitoramento necessário. O auxilio tem como finalidade não perder a interação entre 

médico paciente e diminuir a exposição, sendo uma ferramenta útil para que a avaliação seja 

realizada de forma segura e regular (KAWAHARA et al., 2020). 

 

3. Análise do Plano de Ações Estratégicas   

            Malta et al (2011) analisaram o Plano de Ações Estratégicas para o enfrentamento de 

DCNT no Brasil entre 2011 a 2022, os autores obtiveram como resultados ações de promoção 

da saúde custo-efetivas integrando sistemas de informações essenciais para proteção, 

envolvendo temas como o etilismo e tabagismo. E esta intervenção ajuda a cada ano no 

fortalecimento a evitar fatores que ocasionam DCNT, tornando-se exemplo para a diminuição 

de séries de causas de mortalidades, bem como as probabilidades no ano de 2025, destacando-

se maiores quedas para as doenças respiratórias crônicas, acompanhada das cardiovasculares, e 

redução para diabetes e neoplasias (MALTA, 2019). 

            Em 2020, foi publicado um novo Plano de Ações atualizado, sendo uma Consulta 

Pública aberta voltada para avaliar o Plano de Ações Estratégicas para Enfrentamento de 
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Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no país no período de 2021-2030. A 

inatividade física, puberdade, ou até mesmo o isolamento social devido a pandemia possibilita 

gerar um aumento desses riscos em ambos os sexos.  Como comentado anteriormente o método 

a ser aplicado seria uma ação educativa pós-pandemia para futuramente em 2025 ter um 

declínio, sendo o Plano de Ações Estratégicas imprescindível para dar visibilidade, 

conscientizar a população afetada no decorrer dos anos e fazer o monitoramento para evitar o 

agravamento de casos.  

 

4. Políticas de Prevenção 

          As políticas de prevenção de DCNTs (BRASIL, 2020) e a promoção da saúde estão entre 

as principais atividades, sendo monitoradas entre os fatores de risco destas doenças na 

sociedade e impactos das quais elas causam. O investimento em intervenções para prevenir as 

DCNTs seria a melhor saída levando em consideração as ações educativas para as mudanças 

comportamentais da população, assim como todos os cuidados de atenção primária a saúde 

parte de uma futura resolução de problemas, contando juntamente com o apoio de sua família 

se possível.  

          Para prosseguir no combate das DCNT além de ter as assistências essenciais, estas 

políticas devem ser associadas e igualadas com condutas integradas (MALTA, 2014). Seguindo 

as metas estabelecidas do Ministério da Saúde (2020): aumentar as práticas de atividades físicas 

e consumo de frutas e hortaliças (30%), agindo de forma a reduzir a prevalência de obesidade 

em crianças, adolescentes, adultos e idosos, com reflexo na queda de consumo de bebidas 

adoçadas artificialmente (30%), bebidas alcoólicas (10%) até 2030.  

           As ações entre a vigilância e atenção à saúde tem como objetivo a estruturação de 

proteção e cuidados desde ações antecipadas frente aos fatores de risco das DCNT, ações 

intersetoriais que promovam intervenções eficazes no país (Ministério da Saúde, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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 8 

          Conforme foi apresentado, as DCNTs acomete milhares de pessoas mundialmente, sendo 

necessária a conscientização da população quanto à prevenção. Sabe- se que a maioria das 

doenças crônicas não possuem causas definitivas e cura, identificar os fatos dessa pesquisa é 

um modo de compreender e de melhorar hábitos saudáveis contribuindo para manutenção da 

saúde e bem-estar. Logo, é possível evitar o desenvolvimento das DCNTs ou ter um diagnóstico 

precoce, que colabore para o melhor tratamento a todas as idades. 

           A exploração neste artigo são pontos essenciais para uma abordagem sobre qualidade de 

vida. Desse modo, se faz necessário a realização de novas investigações voltadas para as 

medidas de prevenção no decorrer dos próximos anos.       
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RESUMO 

 
O Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) caracteriza-se como uma resposta emocional 

às experiências de sofrimento físico, social e psicológica diante de situações traumáticas, que 

tem se apresentado como um tema recorrente na atualidade decorrente das diversas situações 

de desastres e emergências vivenciadas nas diversas sociedades, decorrentes de catástrofes, 

guerras, acidentes, violência e da própria situação de pandemia do Covid-19, que provocou a 

morte de milhares de pessoas nos últimos meses. A pesquisa apresenta como objetivo a 

discussão do transtorno do estresse pós-traumático a partir da teoria psicanalítica, buscando 

compreender como se estrutura esse transtorno a partir desse referencial e as possibilidades de 

intervenção psicológica junto a pessoas diagnosticadas com esse transtorno, principalmente 

relacionado a situações de desastre e emergência. O estudo desenvolveu-se a partir de uma 

pesquisa bibliográfica, de base exploratória que busca compreender o que foi produzido de 

pesquisas até o momento sobre a temática. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise; Transtorno de Estresse Pós-traumático, TEPT, Situação 

Desastre e Emergência. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

No dicionário de psicologia, trauma é definido da seguinte maneira: “uma experiência 

que, em virtude de sua intensidade e de sua imprevisibilidade, é danosa”. A resposta a essa 

experiência resulta em um choque que pode ou não ser recuperado (STRATTION; NICKY, 

2011, p.238).  

 Para La Planche e Pontalis (2001, p. 522), trauma (que vem do grego: ferida) ou 

traumatismo, é a dificuldade que um indivíduo encontra em reagir de maneira apropriada diante 

uma vivência causando um efeito desagradável em seu aparelho psíquico. Segue a definição do 

dicionário de psicanálise: 

Acontecimento da vida do sujeito que se define pela sua intensidade, pela 

incapacidade em que se encontra o sujeito de reagir a ele de forma adequada, 

pelo transtorno e pelos efeitos patogênicos duradouros que provoca na 

organização psíquica. Em termos econômicos, o traumatismo caracteriza-se 

por um afluxo de excitações que é excessivo em relação à tolerância do sujeito 

e à sua capacidade de dominar e de elaborar psiquicamente estas excitações 

(LA PLANCHE e PONTALIS, 2001. P. 522). 
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Em consonância com La Planche e Pontalis (2001, p. 523), quando o aparelho psíquico 

não consegue “liquidar ou elaborar” um trauma, por causa de uma emoção forte (violenta) ou 

acúmulo de energia (excitação), o aparelho psíquico é incapaz de regular seu funcionamento 

pelo princípio de constância, como consequência não ocorre a descarga de excitação.  

Para Garland (EIZIRICK, AGUIAR, SCHESTATSKY, 2015, p.708): “um trauma é um 

acontecimento ou mais, situação que causa dano a longo prazo ao aparelho psíquico”. Ainda 

em acordo com o Eizirick, Aguiar e Schestatsky, trauma é uma palavra grega que significa 

ferida, e ela é usada de maneira metafórica para explicar “acontecimentos que são grandes, 

violentos ou inesperados, rompem “escudo protetor” do aparelho psíquico”. Em acordo com a 

autora, essas ocorrências podem causar “ruptura na tela protetora”, podendo anular a 

capacidade habitual da psique de impedir ocorrências ameaçadoras. Por exemplo: 

Quando uma criança pequena espia por entre os dedos ao olhar figuras de 

monstros, ela está fazendo o mesmo tipo de coisa, titulando a dose para algo 

que seja confortável. Alguns eventos não podem ser controlados dessa 

maneira ou, na verdade, de maneira nenhuma, e então o funcionamento mental 

não pode continuar de uma forma ordenada ou coerente. O resultado é uma 

ruptura de todas as defesas contra a ansiedade, e o indivíduo torna-se incapaz 

de funcionar normalmente. (EIZIRICK, AGUIAR, SCHESTATSKY, 2015, 

p. 708).  

 

 

TEPT e Psicopatologia 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-V 

(2014) o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, se caracteriza pela exposição em face de 

uma ou mais situações traumáticas, cujas respostas emocionais à essas vivências provocam 

sofrimentos físicos, sociais e psicológicos. Ainda em acordo com o DSM-V (2014), os sintomas 

clínicos, perante uma vivência traumática, variam de pessoa para pessoa.  Em alguns sujeitos, 

segundo o DSM-V (2014), uma experiência de medo, comportamental, emocional impactantes 

tendem a prevalecer, já em outros o “mau humor anedônicos ou disfóricos e cognições 

negativas podem ser perturbadores”. Em algumas pessoas predominam “sintomas reativos 

externalizantes e excitação” ou “sintomas dissociativos”, podendo haver combinações dos 
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sintomas citados. Esses sofrimentos podem ocorrer em adultos, adolescentes e crianças acima 

de 6 anos de idade. 

Segundo o DSM-V (2014), os acontecimentos traumáticos que causam sofrimento 

podem ser desde: “exposição a guerra, agressão física (ataque físico, assalto, furto, abuso físico 

sexual infantil), ameaça ou ocorrência real de violência sexual, sequestro, ataque terrorista, 

torturas, doenças (afetam parentes, suicídios), acidentes e desastre natural”.  

Os episódios traumáticos, ainda em acordo com o DSM-V (2014), podem ser 

relembrados de maneiras diferentes “ruminações depressivas”, no qual o sujeito apresenta 

“recordações angustiantes involuntárias e intrusivas”, também podem suceder “sonhos 

angustiantes e repetitivos” que perduram segundos, horas ou dias que remetem a pessoa a se 

“comportar como se o evento estivesse ocorrendo naquele momento”. Esses momentos são 

conhecidos como flashback, podem ser de breve duração, no entanto, segundo o DSM-V 

(2014), “podem estar associadas a sofrimento e excitação elevada”. 

Num estudo sobre TEPT, Gabbard (2014, p. 281) explica que um número razoável de 

pessoas pode se sentir entorpecidas “no decorrer de um evento adverso que é experimentado 

direta ou indiretamente” e como consequência podem apresentar sintomas após algum tempo. 

Para o referido autor, existem quatro grupos de sintomas dissociativos: revivência; evitação; 

alterações negativas persistentes no humor e cognição; e excitabilidade aumentada.  

Os autores Barlow e Durand (2017, p.158) elucidam que o sintoma dissociativo é em 

subtipo adicionado no DSM-V (2014), no qual “as vítimas não necessariamente reagem com a 

revivência ou hipervigilância, característica do TEPT”, mas pode ocorrer uma desaceleração e 

sair da realidade. 

Angerami e colaboradores (2013, p. 323 - 324), esclarecem que o “desgaste emocional 

intenso” impulsiona a pessoa a solicitar auxílio psicológico ou psiquiátrico. Os autores também 

destacam que “uma agressão cometida por um semelhante traz peculiaridades que abalam as 

raízes de nossa identidade, pois começamos a questionar a própria natureza humana”. Essas 

barbáries transmitidas diariamente nos jornais, podem ser um grande desencadeador do TEPT, 

por identificação a essas situações observadas.  
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No momento atual sabe-se que, quando uma pessoa observa uma fatalidade, mesmo que 

seja uma transmissão televisiva, como foi o “ataque aéreo às Torres Gêmeas nos Estados 

Unidos em 11 de setembro de 2011, existe uma possibilidade dessa pessoa traumatizar, mesmo 

sem ter vivenciado diretamente dos ataques” (ANGERAMI e col., 2013, p. 324 – 325).   

Segundo Angerami e col. (2013, p. 325), além dos sintomas de revivência (lembranças 

aflitivas), esquiva/entorpecimento (evitar pensamentos) e hiperexcitabilidade (dificuldade de 

manter o sono), um quadro clínico bem comum é o isolamento, pois a pessoa se sente 

incompreendida pelos amigos e familiares. Continuam os referidos autores expondo que há uma 

“grande taxa de comorbidades com outros transtornos, como: abuso de substâncias, transtorno 

do pânico e ansiedade social”, dessa forma é importante observar e analisar o quadro clínico 

para que se possa traçar um recurso terapêutico apropriado. 

 

 

TEPT e psicanálise 

A psicanálise surge no final do século XIX, tendo como referência a figura de Sigmund 

Freud, que ao formar-se em medicina no ano de 1881, começa a se interessar pela histeria, um 

transtorno muito evidenciado nesse período, relacionado à sintomas físicos intensos, e muitas 

vezes incapacitantes, como: paralisias, convulsões, tremores, e etc, que não tinham uma causa 

orgânica que os justificasse e estava relacionado ao campo dos transtornos mentais. Ao buscar 

a causa e possibilidades de tratar a histeria, Freud inaugura uma nova possibilidade de 

intervenção que é a “escuta” do sofrimento do paciente, aspecto que não se mostrava presente 

como método de intervenção desses transtornos e com isso inaugura uma nova possibilidade de 

compreensão do sujeito e dos transtornos mentais: A Psicanálise apresenta como objeto de 

estudo o inconsciente e rompe com o pensamento científico da época que se baseia na 

consciência. 

Freud esclarece (1920-1922, p. 20 e 21), que “quase toda a energia com que o aparelho 

se abastece, origina-se de seus impulsos instintuais inatos”, e esses instintos ou parte deles se 

manifestam “incompatíveis, em seus objetivos ou exigências” com relação ao ego que os repele 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 

 

 

 

 6 

num processo de repressão, e esse conflito é “sentido pelo ego como desprazer”.  Segundo o 

referido autor: “Esse desprazer pode ser a percepção de uma pressão por parte de instintos 

insatisfeitos, ou ser a percepção externa do que é aflitivo em si mesmo ou que excita 

expectativas desprazerosas no aparelho mental”, e pode ser identificado como ‘perigo’.  

As concussões mecânicas como: desastres ferroviários, guerras e acidentes que causam 

abalos ou choques colocando a vida em risco, foram estudados por Freud e ele as denominou 

como “neurose traumática” (FREUD, 1920-1922, p. 22).   

Freud (1920-1922, p. 22) percebe que, “o quadro sintomático apresentado pela neurose 

traumática aproxima-se do da histeria pela abundância de seus sintomas motores semelhantes” 

e se assemelham com a hipocondria e melancolias. Continua o referido autor, nas “neuroses 

traumáticas” ocorrem duas características: uma se pauta “sobre o fator da surpresa, do susto” e 

a subsequente “um ferimento ou danos infligidos simultaneamente operam, via de regra, contra 

o desenvolvimento de uma neurose”.  Para o autor, “susto, medo e ansiedade” não são 

sinônimos, para ele esses afetos demonstram uma conexão com a ideia de perigo ou ameaça.  

No caso da palavra “ansiedade”, por exemplo, nos remete a ideia de alerta contra um 

perigo eminente, mesmo que até o momento seja desconhecido. O termo “medo” sugere temor 

a um objeto e “susto” é o “estado em que alguém fica quando entrou em perigo sem estar 

preparado para ele, dando-se ênfase ao fator da surpresa” (FREUD, 1920-1922, p. 22).   

Freud (1920-1922, p. 23) descreve que “o estudo dos sonhos pode ser considerado o 

método mais digno de confiança na investigação dos processos mentais profundos”, para o 

autor sonhos que ocorrem repetidamente na neurose traumática, levando o indivíduo a reviver 

a mesma situação do acidente ou susto, pode indicar que o indivíduo esteja fixado em seu 

próprio trauma. Essas fixações, continua o referido autor, se manifestam na histeria, pois “os 

histéricos sofrem principalmente de reminiscências” e também estão presentes nas neuroses de 

guerra que gera “fixação no momento em que o trauma ocorreu”. Desse modo: 

As neuroses traumáticas dão nítidos sinais de que, em sua base, está uma 

fixação no momento do acidente traumático. Nos sonhos, os que dela sofrem 

revivem regularmente a situação traumática; nos casos em que ocorrem 

ataques históricos possíveis de análise, o que se descobre é que a esse ataque 

corresponde a completa transposição do doente para aquela situação. É como 
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se esses doentes jamais tivessem superado a situação traumática, ou seja, 

como se essa tarefa ainda se apresentasse diante deles, atual e intacta, e nós 

tomamos essa concepção muito seriamente: ela nos mostra o caminho para 

uma consideração dos processos psíquicos a que podemos chamar de 

econômica (FREUD, 1916-1917, p. 366 e 367).   
 

Em congraçamento com Freud (1916-1917, p. 367, 368 e 369), a palavra “traumática” 

é um termo que tem o sentido econômico, pois uma experiência desagradável, vivenciada por 

alguém, pode gerar perturbações prolongadas e o indivíduo não consegue elaborá-la, causando 

um “adoecimento neurótico”. Para esse autor: “toda neurose contém uma fixação em 

determinado período do passado, observemos ainda que esse fenômeno ultrapassa em muito os 

domínios da neurose”, exemplificando: um exemplo de “fixação afetiva no passado é o luto”, 

ou seja, um “afastamento do presente e futuro”. O indivíduo perde interesse pelo momento 

presente e futuro, preservando sua psiquê no passado.  

 

Segundo Freud (1926-1929, p. 20-21), sintoma é “indício e substituto de uma satisfação 

instintual que não aconteceu, é consequência do processo de repressão”. Este origina-se do Eu 

(consciente) e por solicitação do superego (pré-consciente) não pretende (deseja) colaborar 

“num investimento instintual despertado pelo Id” (inconsciente). Ainda em concordância com 

Freud, “através da repressão, o Eu obtém que a ideia portadora do impulso desagradável seja 

mantida fora da consciência”. Assim, continua Freud, o desejo do Id não se realiza, pois o Eu 

consegue “inibi-lo ou desviá-lo”. Para o autor, se tem a predisposição em acreditar o Eu como 

“impotente contra o Id, mas precisa dar um sinal de desprazer para realizar sua intenção, com 

a ajuda da quase todo-poderosa instância do princípio do prazer”.  

Ainda Freud (1926-1929, p. 20-22) destaca que no “caso do estímulo externo, o 

organismo empreende uma tentativa de fuga”, que resulta na retirada dos investimentos da 

“percepção do que é perigoso”, continua o autor “o Eu retira o investimento (pré-consciente) 

do representante de instinto, a ser reprimido e o aplica na liberação de desprazer (angústia)”.  A 

angústia, segundo Freud, será “reproduzida como estado afetivo, segundo uma imagem 

mnêmica (recordação) já existente”.   
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 Freud (1926-1929, p. 114 -116) enfatiza que a angústia tem uma singular relação com 

a “expectativa: é angústia diante de algo”, trazendo uma característica de “indeterminação e 

ausência de objeto”, “a linguagem correta chega a mudar-lhe o nome, quando ela encontra um 

objeto, e o substitui por temor”. Para Freud, situação traumática se refere a uma “situação de 

desamparo vivida”, o autor diferencia situação traumática de situação de perigo, refere que a 

“situação traumática de desamparo não seja simplesmente aguardada, mas prevista, esperada”. 

Essa situação foi denominada por Freud como: “situação de perigo e nela é dado o sinal de 

angústia”. Trata-se de uma “situação de desamparo”, elucida Freud, ou “situação atual”, no qual 

o sujeito lembra das experiências traumáticas já experimentadas. O indivíduo antecipa o 

trauma, se comportando como se ele “tivesse chegado”, se por um lado angústia é “expectativa 

do trauma”, para Freud, do outro lado é a “repetição atenuada do mesmo”. 

Segundo Garland (EIZIRIK, AGUIAR, SCHESTATSKY, 2015, p. 712), “às vezes, um 

trauma da infância é “esquecido” - separado da consciência e negado”, por exemplo, algumas 

vivências ocorridas durante a infância, nem sempre são “reconhecidas e sentidas (entendidas)”, 

exclusivamente na fase adulta, quando o sujeito se percebe num “ambiente seguro o suficiente 

para permitir que esses estados mentais primitivos se revelem”. É importante aclarar que em se 

tratando de memória infantil, é laborioso distinguir “fato e fantasia”. No tratamento terapêutico 

analítico da personalidade, continua a autora, “a ênfase estará na natureza dos derivativos 

daqueles primeiros relacionamentos, quaisquer que tenham sido, à medida que eles surgem 

entre paciente e analista”. Assim sendo, continua a referida autora, os relacionamentos 

oportunos que ocorreram na infância, são introjetados e irão compor “um núcleo estável e 

seguro da personalidade do indivíduo”. A autora explica: 

O paciente é capaz de ligar-se novamente tanto ao objeto bom, que é sentido 

como lhe tendo dado a vida, como ao objeto mau, que o abandonou aos 

perigos do mundo; assim, começa a reintegrar essas duas versões divididas de 

seu objeto (um inteiramente bom, o outro inteiramente mau), de modo que 

fantasias, sentimentos e impulsos associados possam ser tratados na terapia. 

(GARLAND, 2015, p. 712).  
 

Atualmente tem-se evidenciado muitos estudos acerca do Transtorno de Estresse Pós-

traumático, mediante a sua relação com as mais diversas situações de emergências e desastres, 
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considerado como uma das consequências dessas experiências, porém a grande parte dessas 

pesquisas deriva de bases biológicas, com destaque na área da psicopatologia ou das teorias 

cognitivo-comportamentais.  

A intenção do presente trabalho é de concentrar seus estudos no estresse pós-traumático 

enfatizando o sofrimento psicológico a partir de uma outra possibilidade de olhar, da 

perspectiva psicanalítica, desse modo o objetivo é compreender como se estrutura o Transtorno 

de Estresse Pós-traumático (TEPT), a partir da teoria psicanalítica e as possibilidades de 

intervenção do psicólogo, principalmente diante das situações de emergência e desastres, nas 

quais se evidencia esse transtorno. 

 O desenvolvimento do trabalho foi realizado com base na revisão bibliográfica com 

base exploratória utilizando-se: artigos científicos, livros e meios de comunicação (internet), 

em pesquisas nos seguintes indexadores: Scielo, Pepsic, BVS-Psi, a partir das palavras-chave: 

Transtorno de estresse pós-traumático, Psicologia em desastres e emergência, Psicanálise e 

estresse pós-traumático. 

A partir dessa busca o material foi organizado a partir da leitura de resumo dos materiais 

e quando julgado necessário do texto completo, a fim de selecionar os materiais que mais 

auxiliaram a compreender o Transtorno de estresse pós-traumático a partir da teoria 

psicanalítica e as possibilidades de intervenção psicológica junto aos sujeitos que apresentam 

esse transtorno, principalmente mediante situações de desastre e emergência. 

 

 Discussão e análise dos dados 

 

O trabalho compreendeu a análise de 8 artigos elencados no período de 2003 à 2020, 

que foi baseada na organização de 2 unidades temáticas: Análise teórica das teorias 

psicanalíticas abordadas nos artigos, com o objetivo de compreender quais teorias da 

psicanálise foram estudadas e como conceituam trauma e sua relação com o TEPT; a outra 

unidade de análise foi relacionada com as propostas de intervenção a partir da psicanálise 

para o TEPT em situações de emergência e catástrofe, visando compreender as possibilidades 

propostas de intervenção nas situações de desastre e emergência a partir da psicanálise. 
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A partir da unidade de análise teórica das teorias psicanalíticas abordadas nos artigos, 

das 8 pesquisas sobre o tema psicanálise, TEPT e situações de emergência e catástrofe, 

observou-se a explicação do trauma em psicanálise e sua relação com TEPT a partir de 4 

teóricos da psicanálise: Sigmund Freud, Jacques Lacan, Donald Woods Winnicott e Sándor 

Ferenczi. Os oito trabalhos trouxeram Sigmund Freud como teórico principal. 

 

Quadro com caracterização dos 08 artigos analisados 

 

Nome trabalho Objetivo Ano Principal autor  link 
Transtorno de 

estresse pós-

traumático: enfoque 

psicanalítica 

Revisão dos conceitos 

psicanalíticos sobre traumas 

como agente causador da 

neurose e como usar 

técnicas psicanalíticas no 

TEPT. 

2003 Sigmund Freud  http://www.scie

lo.br/scielo.php

?script=sci_artt

ext&pid=S1516

-

444620030005

00009  

Transtorno de 

estresse pós-

traumático: uma 

neurose de guerra 

em tempo de paz 

Resenha do livro: transtorno 

de estresse pós-traumático: 

uma neurose de guerra em 

tempos de paz. 

Consequências psicológicas 

nas vítimas de situações 

violentas como: estupro, 

assalto e sequestro. 

2005 Sigmund Freud 

Sándor Ferenczi 

http://pepsic.bv

salud.org/scielo

.php?script=sci

_arttext&pid=S

1676-

731420050001

00010  

Ameaças à infância: 

do trauma psíquico 

ao transtorno de 

estresse pós-

traumático. 

 

Análise de crianças 

portadoras de doença como: 

transplante, câncer, cirurgia 

cardíaca e queimadura. 

2006 Sigmund Freud 

Donald Woods 

Winnicott 

Sándor Ferenczi 

https://tede2.pu

csp.br/handle/h

andle/15492  

Trauma na visão da 

psicanálise 

 

Resumo de conceitos 

traumáticos, não visão 

psicanalítica em situações 

emergenciais. 

2018 Sigmund Freud 

Jacques Lacan 

https://www.re

positoriodigital.

univag.com.br/i

ndex.php/Psico/

article/viewFile

/432/433  

Estresse pós-

traumático em 

militares: uma 

abordagem 

psicanalítica 

 

Análise do filme “Sniper” 

americano, desenvolvimento 

do TEPT desde o 

treinamento, separação 

familiar até sua saída do 

meio militar.  

2019 Sigmund Freud 

Donald Woods 

Winnicott 

Sándor Ferenczi  

https://repositor

io.ucs.br/xmlui/

handle/11338/5

990  

Violência, acidente 

e trauma: a clínica 

psicanalítica frente 

Discute a atuação da 

psicanálise em situações 

emergenciais. 

2016 Sigmund Freud 

Jacques Lacan 

https://www.sci

elo.br/pdf/agora

/v19n3/1809-

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462003000500009
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462003000500009
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462003000500009
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462003000500009
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462003000500009
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462003000500009
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462003000500009
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-73142005000100010
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-73142005000100010
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-73142005000100010
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-73142005000100010
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-73142005000100010
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-73142005000100010
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-73142005000100010
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/15492
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/15492
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/15492
https://www.repositoriodigital.univag.com.br/index.php/Psico/article/viewFile/432/433
https://www.repositoriodigital.univag.com.br/index.php/Psico/article/viewFile/432/433
https://www.repositoriodigital.univag.com.br/index.php/Psico/article/viewFile/432/433
https://www.repositoriodigital.univag.com.br/index.php/Psico/article/viewFile/432/433
https://www.repositoriodigital.univag.com.br/index.php/Psico/article/viewFile/432/433
https://www.repositoriodigital.univag.com.br/index.php/Psico/article/viewFile/432/433
https://repositorio.ucs.br/xmlui/handle/11338/5990
https://repositorio.ucs.br/xmlui/handle/11338/5990
https://repositorio.ucs.br/xmlui/handle/11338/5990
https://repositorio.ucs.br/xmlui/handle/11338/5990
https://www.scielo.br/pdf/agora/v19n3/1809-4414-agora-19-03-00605.pdf
https://www.scielo.br/pdf/agora/v19n3/1809-4414-agora-19-03-00605.pdf
https://www.scielo.br/pdf/agora/v19n3/1809-4414-agora-19-03-00605.pdf
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ao real da urgência e 

da emergência 

4414-agora-19-

03-00605.pdf  

O estranhamento 

infamiliar dos 

medos 

 

Compara a formação de 

sintomas dentro da 

psicanálise em situação 

emergencial, por exemplo o 

que aconteceu em 

Brumadinho 

2020 Sigmund Freud 

Jacques Lacan 

http://pepsic.bv

salud.org/scielo

.php?script=sci

_arttext&pid=S

0102-

739520200001

00007  

Trauma e 

representação: 

reflexões sobre o 

contexto do 

incêndio na boate 

kiss 

 

A partir do acontecido na 

boate kiss, o artigo quer 

compreender a 

representação traumática 

individual e coletiva 

2019 Sigmund Freud 

Jacques Lacan 

https://periodic

os.ufsm.br/cco

municacao/artic

le/view/35562  

 

 

Análise teórica das teorias psicanalíticas abordadas nos artigos 

a) Sigmund Freud 

A teoria de Sigmund Freud sustenta a explicação de “Trauma psíquico” nos oito artigos 

analisados. A teoria do trauma na psicanálise freudiana, passa por vários momentos, a primeira 

teoria do trauma reporta ao início dos estudos de Freud sobre as histerias na que concebe os 

conflitos psíquicos decorrentes de situações traumáticas de ordem externa. Na segunda teoria 

do trauma, Freud relaciona essas experiências traumáticas externas com abusos de ordem 

sexual. À medida que Freud desenvolve sua teoria da sexualidade infantil, relaciona a teoria do 

trauma provocada a partir de conflitos emocionais vividos na tenra infância e que quando não 

resolvidos retornam com maior intensidade diante de uma experiência traumática. Essa 

concepção pode ser observada nas seguintes citações: 

Um ego fragilizado tende a traumatizar facilmente, diante de um evento 

desagradável, pois não consegue elaborar o conflito por estar despreparado 

para aquela situação. O trauma, em geral, é relacionado a um despreparo do 

sujeito em absorver ou integrar uma excitação pertencente ao universo 

psicossexual. No entanto, o desenvolvimento do trauma acontecerá um tempo 

depois do evento desagradável ter ocorrido, esse período Freud denomina de 

“período de incubação (MESHULAM-WEREBE e col., 2003, p. 37). 

  

https://www.scielo.br/pdf/agora/v19n3/1809-4414-agora-19-03-00605.pdf
https://www.scielo.br/pdf/agora/v19n3/1809-4414-agora-19-03-00605.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-73952020000100007
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Freud chama o período de tempo entre o acidente e a primeira aparição do 

sintoma de “período de incubação (MESHULAM-WEREBE e col., 2003, p. 

37). 

 

Para ilustrar essa teoria, o texto traz o caso, baseado nos estudos de Freud, de uma garota 

que naquela época tinha oito anos de idade, quando foi tocada (bolinada) em suas genitálias por 

um homem que comercializava balas. Quatro anos depois, portanto com doze anos de idade 

(entrando na adolescência), ao passar perto de ruas com lojas comerciais (que lembrava lojas), 

a menina sentia uma angústia e passa a apresentar um quadro clínico: depressivo, fóbico e 

ansioso. 

Por exemplo, uma menina de oito anos é bolinada pelo vendedor de bala ao 

passar, excitado, as mãos sobre a genitália dela. Somente aos 12 anos, ou seja, 

na entrada da adolescência, assistiremos nela uma reação: uma angústia ao se 

encontrar, na rua, nas proximidades de lojas. Isto se desenvolve, no decorrer 

da vida desta paciente, num quadro misto de depressão, fobia e ansiedade 

(MESHULAM-WEREBE e col., 2003, p. SI 39). 

 

No universo da sexualidade dentro da teoria freudiana, o indivíduo sente uma angústia, 

no qual é conhecido como primeiro estágio que é a inserção (integração) do indivíduo no 

aparelho psíquico.  “A sexualidade, por ser dissonante do ego, gera inicialmente, uma angústia, 

como estágio primeiro de sua integração no mundo psíquico” (MESHULAM-WEREBE e col., 

2003, p. 38). 

Com o avançar de seus estudos, Freud percebe que os sentimentos de “medo e 

ansiedade”, funcionam como um radar, que querem avisar o ego que algum perigo eminente, 

interno ou externo, está para acontecer: “o medo ou a ansiedade, à semelhança do que ocorre 

no reino animal, pertence a um sistema de alerta do ego, funcionando como sinal diante de um 

perigo, interno ou externo” (MESHULAM-WEREBE e col., 2003, p. 38). 

Num segundo estágio, o trauma pode se desenvolver em situação catastrófica ou 

emergenciais como: acidentes de trem, aéreos, de carro, de guerra, naturais ou holocausto. “O 

segundo grupo de reações pós-traumática é o decorrente de situações de impacto em meio à 

guerra, ao holocausto ou acidentes” (MESHULAM-WEREBE e col., 2003, p. 38). 
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Em vivências emergenciais ou catastróficas, os indivíduos se desconectam da realidade 

como se memórias desagradáveis apagassem, agindo de maneira mecânica e sem orientações, 

não sentem dores, pânicos ou temores. 

Nessas circunstâncias (campo de batalha, choque de trens, queda de avião), 

alguns sujeitos, participantes do evento, passam por um abalo físico inicial 

que se apaga da sua memória para que logo fiquem desconexos afetivamente 

do impacto: não sentem nada – dor, pânico ou medo – mas agem 

mecanicamente ou perambulam desorientados (MESHULAM-WEREBE e 

col., 2003, p. 38). 
 

As cenas desagradáveis vivenciadas pelo indivíduo, se repetem compulsivamente sobre 

o seu consciente (ego) de forma masoquista, trazendo cenas revividas angustiantes e 

arrebatadoras, como se a pessoa estivesse fixada no momento do evento. 

Freud refere-se, neste caso, a uma espécie de insistência, de compulsão pela 

repetição, que operaria, então, de forma masoquista sobre o ego, por exemplo, 

no retorno coercitivo de imagens violentas dos acidentes, até tornarem-se 

pesadelos e provocarem angústias e inibições (MESHULAM-WEREBE e 

col., 2003, p. 38).  
 

Quando o trauma se desenvolve tempo depois do evento traumático, denotando o 

amadurecimento do sujeito, Freud denomina de trauma posteriori. “Para Freud, o traumático é 

não a cena, mas a lembrança a posteriori da cena que faz efeito de gozo e do qual nos 

defendemos fazendo sintoma” (SANTORO, 2020, p. 4).  

Em psicanálise, a neurose ocorre devido uma luta interna entre o “ego pacífico” e o “ego 

belicoso”, no qual o primeiro defende-se do segundo gerando um trauma. Na visão 

psicanalítica, “pode-se dizer que a neurose torna-se possível por um conflito: na neurose de 

guerra, o conflito seria entre o ego pacífico e um ego belicoso que o repudia” (MESHULAM-

WEREBE, e col., 2003, p. 38). 

A ab-reação na teoria freudiana, é que um processo eficiente para o tratamento de 

histeria. “Freud mencionava a ab-reação, como método eficaz de melhora dos sintomas 

histéricos” (MESHULAM-WEREBE, e col., 2003, p. 39). 

O método catártico, aprimorado por Freud, é muito importante, pois quando o paciente 

revive o momento traumático, as emoções são liberadas de maneira intensa, ajudando o sujeito 

a recompor-se do trauma. “Posteriormente, desenvolveu o método da catarse, em que o paciente 
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só melhorava dos sintomas traumáticos quando experimentava novamente a vivência 

traumática com uma emoção intensa” (MESHULAM-WEREBE, e col., 2003, p. 39). 

 

b) Jacques Lacan  

 

A teoria de Jacques Lacan é abordada em 4 artigos: SANTORO (2020), 

ALBUQUERQUE e col. (2018), ESTEVÃO (2016) e DASSOLER (2019).  

É explicado, dentro da teoria lacaniana, que o que não se tem (a falta de), é a natureza 

do homem, como se a pessoa desejasse aquilo que o “Outro” tem, é um querer, um desejo do 

“Outro”. 

De acordo com Favero (2009), para Lacan a essência do homem é a falta, 

aquilo que não temos, é o desejo de possuir o desejo do Outro, que o Outro 

queira o que eu quero, entretanto, nem tudo do desejo cabe na linguagem, e 

aquilo que não se pode nomear é trauma. (FAVERO 2009, apud 

ALBUQUERQUE e col., 2018, p.15). 
 

A trajetória do sujeito, na teoria lacaniana, está comprometida desde seu nascimento, a 

lidar com um trauma como: fatalidade acidental, até mesmo palavras ou algum risco em sua 

vida. “Sendo assim estamos enfadados a aprender conviver com o trauma desde o nascimento 

a todo o percurso da vida, sejam estes advindos das palavras, de acidentes, de desastres ou em 

qualquer outra forma de incisão sobre nossas vidas” (ALBUQUERQUE e col., 2018, p.15).  

No artigo de Ratti (2016, p. 3), é citado o trágico acidente com o filho da atriz Cissa 

Guimarães, cujo nome é Rafael. Ele foi atropelado por um carro, em seu skate, num túnel que 

estava fechado para circulação de carros. Em uma entrevista a atriz descreve que seu 

sofrimento, da perda do filho, era tão grande que ela se sentiu sem rumo.  “Nos primeiros dias, 

a minha dor era tão grande que eu ficava à deriva” (RATTI, 2006, p.3). 

Na teoria lacaniana, angústia é descrita como algo devastador, ou seja, algo que se perde 

dentro do próprio sentimento. Um não agir, uma estagnação, como a dor da atriz, impedindo   

que o sujeito  busque  novas ideias,  novos pensamentos ou  novas saídas.  
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Segundo RATTI (2006, p.3) “Uma angústia que avassala suas entranhas e o desnorteia. 

O sujeito perde as referências, deixa de pensar, não consegue decidir ou agir. Há uma paralisia, 

um momento de crise”. 

O saber lidar com o inesperado, com o imprevisto ou com o que causa o trauma, Lacan 

descreve como o “encontro com o Real”. “É o que mais tarde, em seu ensino, Lacan nomeou 

de encontro com o Real, o traumatismo de lidar com o imprevisto do Real” (RATTI, 2006, p. 

3). 

Quando ocorre uma cisão, um desfalecimento, por algum acontecimento traumático, 

como no exemplo da atriz, que “ficou à deriva”, há um enfrentamento do real que pode levar a 

um desfalecimento ou uma caída “narcisista”. “O esfacelamento do sujeito, o momento de 

ruptura, de descontinuidade, o espaço sem lei que se descortina e tira o chão do sujeito” 

(RATTI, 2006, p. 3). 

Lacan ressalta que angústia é quando o sujeito enfrenta a inexistência do objeto, é um 

se “perder” e não, afirma ele, um medo do objeto. “A angústia não é o medo de um objeto. A 

angústia é o confronto do sujeito com a ausência de objeto, onde ele é apanhado, onde se perde, 

e a que tudo é preferível, inclusive forjar, o mais estranho e o menos objetal dos objetos, o de 

uma fobia” (SANTORO, 2020, p. 2).    

Na catástrofe que aconteceu em Santa Maria na Boate Kiss, em 2003, o autor explana 

que a população, pega de surpresa pela catástrofe, ela se vê desprovida num momento em que 

a rotina é quebrada e tudo para. 

Assim, destituído dos recursos imaginários e simbólicos para acomodar as 

consequências da suspensão, provisória ou permanente, do funcionamento 

psíquico o sujeito afetado testemunha com seu sofrimento a impotência frente 

ao Outro (DASSOLER, 2019, p. 62). 
 

O autor explica que cada pessoa reage de maneira diferente em relação a um trauma, 

por isto o que define o trauma não é o acontecimento em si, mas a reação particular de cada 

indivíduo. “De maneira distinta, entendemos que o trauma não se define pelo acontecimento 

em si, mas pelas consequências que ressoam de modo único para cada pessoa” (DASSOLER, 

2019, p. 65).  
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Santoro (2020, p.3), explica que tanto em medicina como em psicologia é importante 

explorar os conceitos acerca do estresse pós-traumático: “O conceito de estresse pós-traumático 

é objeto de estudo tanto pela medicina quanto pela psicologia”. Em seu artigo o referido autor 

discorre sobre o evento catastrófico em Brumadinho, MG, em 25 de janeiro de 2019. No qual 

mais ou menos trezentas pessoas morreram, devido ao rompimento da barragem da mineradora 

do local (mineradora Vale), levando a destruição do Rio Paraopeba que foi invadido pelo o mar 

de lama repleto de resíduos tóxicos vindo da barragem. 

Por quatro meses, devido as destruições ocorridas pela lama, cenas de horror, foram 

presenciadas pelos bombeiros envolvidos no resgate. Foi uma “irrupção do Real”, trazendo o 

silêncio, como se faltassem palavras para descrever o sentimento de aniquilamento e término 

diante daquelas cenas trágicas (SANTORO, 2020, p. 3). 

O que vimos foi uma verdadeira irrupção do Real, ou seja, mortos, muitos 

deles esquartejados pela força de destruição do rio de lama. Indizível. Faltam 

palavras. E quando elas vêm, também estão contaminadas pela raiva, pela 

desorientação e todo o imaginário fantasioso com o qual tentamos bordejar a 

pulsão de morte (SANTORO, 2020, p. 3). 

 

Santoro (2020, p. 3), descreve que os bombeiros  ficaram fixados perante as cenas  fortes 

e traumatizantes  que vivenciaram durante os resgastes e salvamento. Os profissionais 

fatigados, descrevem que depararam com corpos dilacerados, casas, estradas e pontes 

destruídas e cobertas pela lama. 

No consultório, os bombeiros atendidos relatavam minuciosamente o vivido, 

repetindo as façanhas de salvamento e o horror das mortes. Corpos 

despedaçados, casas, ponte, estrada, cidade, tudo soterrado pelo mar de lama. 

Tudo era falado exaustivamente. Eles estavam presos às cenas traumáticas e 

só falavam delas (SANTORO, 2020, p. 3). 

 

c) Donald Woods Winnicott 

Dois artigos citam o teórico Donald Woods Winnicott (SILVA, 2006; PRETTO, 2019), 

como base para a compreensão psicanalítica sobre o TEPT, o relacionam às experiências 

traumáticas no desenvolvimento da criança, enfatizando o desenvolvimento emocional 

primitivo, e a importância em fortalecer o vínculo mãe-bebê para o desenvolvimento da criança, 
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“Do ponto de vista winnicottiano, uma pessoa só se constitui enquanto tal na relação com outras 

pessoas. A relação mãe-bebê, nos primórdios da vida, sustenta essa crença” (SILVA, 2006, p. 

35). 

Nessa fase, não se pode falar propriamente em relação objetal; o que há é uma 

unidade mãe-bebê, e esse estado de união plena é uma necessidade, uma vez 

que o ego do bebê ainda é frágil e sem condições de defesa para lidar com os 

estímulos excessivos do ambiente (PRETTO, 2019, p.13).  

 

Os autores descrevem que caso ocorram “falhas maternas”, no qual o bebê se sinta 

desamparado ou abandonado, devido a alterações de hábitos (rotinas), pode desencadear uma 

fragilização no ego do bebê, e como consequência sensação de “angústia de aniquilação”.  

Conforme descrito nas citações abaixo: “O bebê reage a essas falhas que produzem um 

enfraquecimento do ego e angústias de aniquilação que ameaçam a continuidade do ser” 

(FORTENZA NETO, 2005, CELERI, 2005, apud SILVA, 2006, p. 35). 

Essas falhas representam uma ameaça do “eu” e não como uma falha materna. “As 

falhas não são sentidas como falhas da mãe, mas como ameaças à existência do eu” (PRETTO, 

2019, p.13). 

Sendo assim, o trauma em Winnicott é enfatizado nas necessidades primárias 

e essenciais não satisfeitas, no que foi difícil ou impossível de representar e 

simbolizar” e, por fim, no âmbito de um self frágil, que não conseguiu se 

organizar e progredir, a partir de um processo necessário, mas nem sempre 

presente, de identificação materna primária (UCHITEL, 2001, apud SILVA, 

2006, p. 35). 
 

As “falhas maternas” podem gerar frustração, angústia e desintegração, no entanto essas 

falhas não são percebidas como falha da mãe, mas sim como uma ameaça da existência do 

próprio bebê (eu).  

Para Winnicott, o trauma se instala quando as necessidades de proteção e apoio não são 

satisfeitas na primeira fase de vida do bebê, levando a não identificação materna, self fragilizado 

e desorganizado. 

 

d) Sándor Ferenczi 
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Dos oito artigos analisados, três citam a teoria proposta por Sándor Ferenczi que são: 

PRETTO (2019), MIGUEL (2005) e SILVA (2006), para tentar explicar como se desenvolve 

o trauma emocional. A teoria de Ferenczi é estruturada em duas divisões sob a ótima traumática: 

a primeira refere-se à organização psíquica que auxilia no desenvolvimento e reorganização. A 

segunda menciona trauma e a somatização ocasionados pela violência.  

Ferenczi identificou que o trauma fica gravado e acumulado no “sistema mnésico” 

estabelecendo uma ligação entre somático e psíquico. Em situações desagradáveis de violência, 

a “pulsão de morte” (refere ao afastamento da “excitação”) é acionada, estimulando a 

“fragmentação do ego” e quanto maior a “pulsão de morte” maior o fragmento. Conforme 

descrito nas seguintes citações: 

Observa-se em suas teorias, uma divisão do trauma em dois grandes grupos. 

O primeiro composto por traumas que propiciam uma reorganização psíquica 

e que contribuem para o desenvolvimento e reorganização. O segundo, 

composto por traumas em que um efeito surpresa é somada à violência. Nesse 

caso, não é possível uma reorganização interna e o trauma é visto 

desestruturante, uma verdadeira mutilação ao nível do ego (PINHEIRO, 1995, 

apud SILVA, 2006, p. 33) 
 

A teoria de Ferenczi destaca que o trauma se somatiza no sujeito, como se fosse uma 

“memória corporal”. “Ferenczi localizou os indícios do traumático em uma espécie de memória 

corporal, o sistema mnésico do ego, estrutura limite entre o somático e o psíquico” (PRETTO, 

2019, p.12). 

 

2) Propostas de intervenção a partir da psicanálise para o TEPT em situações de emergência 

e catástrofe 

 

Na unidade de análise que aborda as propostas de intervenção a partir da psicanálise 

para o TEPT em situações de emergência e catástrofe verifica-se que os textos destacam a 

importância de um acompanhamento de forma global, interdisciplinar, mas traz como foco em 

relação à psicanálise a importância da escuta, do paciente poder falar sobre os conflitos e 

experiências traumáticas como forma de organizar os conflitos psíquicos e experiências 

traumáticas. 
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Em quatro artigos os autores explicam a importância do acolhimento e do amparo em 

pacientes que vivenciaram situação emergencial ou de violência, um desses quatro artigos, 

sugere a criação de um programa multidisciplinar para auxiliar as vítimas e seus familiares: 

“...com equipe multidisciplinar, presta assistência aos funcionários vítimas de episódios 

violentos e seus familiares” (MIGUEL, 2005, p.3). 

Numa vivência emergencial, no qual o indivíduo se sente apavorado e abandonado, a 

fala é essencial, pois o paciente pode colocar para fora o que está sentindo, possibilitando assim 

seu amparo: “Na psicanálise, falar é muito importante para conter o desamparo e o horror 

radical vivido no trauma” (SANTORO, 2020, p. 3). No entanto, é fundamental o psicanalista 

observar o que está por trás da fala do analisando, o que não foi dito, o implícito e não no que 

é óbvio. “Mas é preciso tomar a fala pelos furos, e não pela clareza da comunicação. A 

psicanálise parte do pressuposto do impossível de dizer – o Real. Falar do trauma é construir 

bordas em torno do impossível de dizer” (SANTORO, 2020, p. 4). 

Por mais que uma situação de emergência vivenciada seja desafiadora e traumatizante, 

foi observado que, algumas crianças não desenvolveram traumas. “É possível que uma criança 

sofra um traumatismo, mas não desenvolva uma neurose traumática” (SILVA, 2006, p. 95). 

Isso foi plausível, por duas razões importantes: em primeiro lugar a presença da família e em 

seguida a ação do estafe multidisciplinar, no qual participava um psicoterapeuta psicanalítico 

que foi muito importante no tratamento. “Alguns fatores podem atuar como protetores para o 

crescimento pós-situação traumática [resiliência] como a qualidade das relações interpessoais, 

cuidados estáveis e suporte social. Neste sentido, a família ocupa lugar de destaque. A equipe 

de saúde tem papel decisivo no que diz respeito aos re-traumatismos. Assim com a psicoterapia 

psicanalítica oferece possibilidades de acompanha a criança no confronto com o 

irrepresentável” (SILVA, 2006, p. 95). 

O artigo que examina a teoria de Freud, explica que pessoas defronte um estresse, 

tendem a agir pelos extremos e raramente buscam auxílio de profissionais da saúde mental, “a 

visão de mundo dos pacientes costuma ser do tipo tudo ou nada”. Perante uma vivência 

desagradável o indivíduo pode reagir de maneira diferente diante de um trauma, “pacientes 
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podem desenvolver reações afetivas ao trauma diferentes. Tais diferenças devem ser 

consideradas ao planejar o tratamento” (MESHUHAM-WREBE, 2003, p. 39). 

O artigo descreve que, no caso de medo, repetição de memória do evento, é interessante 

terapias comportamentais. “Para reações centradas no medo, com memórias intrusivas 

(flashbacks), estudos mostram a eficácia de terapias comportamentais. No entanto, nas 

vivências pós-traumática, no qual o indivíduo se sente desamparado, inseguro, impotente ou 

fragmentado, despertando sentimento de culpa, vergonha e tristeza, é indicado a terapia 

psicanalítica (MESHUHAM-WREBE, 2003, p.39). “Reações centradas em sentimentos de 

culpa, vergonha e tristeza, nas quais algo da experiência traumática afetou com grande impacto 

o senso de self. A terapia mais indicada para a situação seria a terapia psicanalítica” 

(MESHUHAM-WREBE, 2003, p. 39). 

O texto traz que os indivíduos que sofreram alguma situação catastrófica, perdem a 

capacidade reflexivas e emocionais, como se entrassem em estado de “falência” provocando 

desconfiança em si mesmo e baixa autoestima. “Seus pensamentos e sentimentos refletem a 

‘morte’ de sua autoconfiança e (ou) autoestima. Esse fenômeno recebe o nome de “complexo 

TEPT” e ele associa-se com o tempo exposto ao trauma, que pode ser dias ou anos. O artigo 

explica que a é na idade imatura que acontece a primeira “exposição”. “Esta apresentação de 

sintomas foi conceituada como ‘complexo TEPT’ e está associado à exposição prolongada ao 

trauma (durante dias, meses ou até anos). Neste caso, a primeira exposição ocorre em idade 

precoce” (MESHUHAM-WREBE, 2003, p. SI39). 

A ab-reação, discutida por Freud, se mostrou eficiente para o tratamento de sintomas 

histéricos, “Freud mencionava a ab-reação, como método eficaz de melhoria dos sintomas 

histéricos” (MESHUHAM-WREBE, 2003, p. 39). 

Apesar de algumas situações catastróficas e emergenciais terem ocorrido no Brasil, foi 

observado que existem poucas pesquisas nessa temática, que abordem a ação psicanalítica em 

situações emergenciais, “...percebe-se a necessidade de mais artigos que abordem este assunto, 

devido a pequena quantidade de materiais encontrados” (ALBUQUERQUE, 2018, p.19). 
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Considerações Finais 

O Transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno abordado mais recentemente 

nos manuais de psicopatologia e que tem sido muito discutido atualmente, principalmente 

relacionado às situações de emergência e desastres, pois pode ser desencadeado nas pessoas 

que vivenciam essas situações. Nesse sentido, o interesse em buscar compreender esse 

transtorno a partir de um outro olhar que não foca somente a descrição e caracterização dos 

transtornos, mas que busca compreender o sujeito e como os conflitos emocionais podem 

impactar na estrutura psíquica gerando sofrimento e sintomas, a teoria Psicanalítica.  

Percebeu-se um aumento considerável das situações emergenciais como: desastres 

naturais, violência doméstica, acidentes, conflitos e doenças como a pandemia do COVID-19, 

que podem desencadear o Transtorno de Estresse Pós-traumático, delineando a importância 

para área da Psicologia em compreender mais acerca desses transtornos, suas implicações e 

possibilidades de atuação.  

Como lidar com esses acontecimentos? Qual é o papel do psicólogo diante dessas 

situações e como essas tragédias impactam emocionalmente essas pessoas? Pensando nesse 

contexto, aventou-se investigar como se estrutura o Transtorno de Estresse pós-traumático, a 

partir da teoria psicanalítica e as possibilidades de intervenção do psicólogo, principalmente 

diante das situações de emergência e desastres, nas quais se evidencia esse transtorno, tendo 

como referência uma das principais teorias que compõe o campo da Psicologia, a Psicanálise 

que tem como objetivo central buscar as causas emocionais de determinados sintomas e 

transtornos. 

A partir desse estudo foi possível observar que a psicanálise, apesar de não ser a 

abordagem teórica mais abordada nas discussões sobre o TEPT, mostra-se consistente na 

compreensão do transtorno e na organização de intervenções para prevenção e tratamento do 

mesmo, conforme evidenciado nos dados das análises. E apresenta como foco não somente 

abordar aspectos relacionados à situação traumática que desencadeou o TEPT, mas 

compreender a estruturação psíquica do sujeito e aspectos que podem interferir nessa 

organização, gerando sintomas. 
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Embora se faça importante observar o sintoma que o indivíduo apresenta numa sessão 

terapêutica, para a psicanálise de orientação analítica, é essencial, que o profissional observe 

como está a relação do universo do indivíduo envolvido. (MANNONI, 1980 p. 85). 

No entanto, a causa dos distúrbios que devemos estudar reside na relação do sujeito 

com aquilo que, durante o seu desenvolvimento, é chamado a marcá-lo, a sujeitá-lo. 

É por esse motivo que aquilo que nos interessa no sintoma não é o objeto sobre o qual 

as dificuldades parecem canalizadas, mas certa forma de relação no mundo do sujeito 

(MANNONI, 1980, p.85). 

 

A escuta da associação livre de ideias é abordada como um dos principais recursos 

interventivos nos casos de TEPT, através da fala, o paciente traz suas vivencias, sejam elas, 

agradáveis ou desagradáveis. À medida que ele relata essas experiências, o psicanalista no papel 

de ouvinte, aos poucos fundamenta as ideias recebidas, auxiliando o paciente a se organizar 

interiormente. 

A psicanálise terapêutica é um método de pesquisa da verdade individual para além 

dos acontecimentos cuja realidade não tem outro sentido para um sujeito salvo a 

maneira pela qual ele lhe foi associado e por ela se sentiu modificado. Pelo método 

de dizer tudo a quem tudo escuta, o analisando remonta aos fundamentos organizados 

de sua efetividade de menino ou menina de tenra idade (MANNONI, 1980, p. 9). 

 

 

Mantendo a neutralidade e sem emitir opinião ou aconselhamento, o psicanalista escuta 

a fala trazida pelo seu analisando e procura com esse conteúdo recebido, trabalhar o que está 

por trás do que é óbvio. A abordagem psicanalítica quebra as fronteiras do que é evidente e vai 

aprofundando o inconsciente à medida que o paciente expõe seus conflitos mal resolvidos.  

Embora a escuta seja essencial na abordagem psicanalítica, a teoria também tem seu 

papel importante, pois ela irá dar apoio a escuta de maneira refinada e sensível aos conflitos do 

aparelho psíquico expressas pelo inconsciente, conforme afirma Minerbo (2020, p.49) “... a 

escuta psicanalítica é a parte mais importante da formação. Acho que as teorias servem 

principalmente para refinar nossa escuta e torná-la sensível às várias formas de sofrimento 

psíquico e de manifestações do inconsciente”. 

Como foi observado, para Meschulam-Werebe (2003, p.39), as vivências traumáticas 

podem ser superadas pelo método catártico, desenvolvido por Freud, no qual o sujeito tem a 

possibilidade de reviver, intensamente o momento que traumatizou, colocando para fora as 
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emoções que ficaram fixadas em seu inconsciente. É importante considerar que cada pessoa 

reage de maneira diferente perante uma situação de emergência, por isso o trauma se define 

pelas “consequências que ressoa” em cada pessoa (DASSOLER, 2019, p.65).  Enquanto, 

algumas pessoas entram em estado catatônico (luto), outras conseguem elaborar e superar os 

conflitos causados pelo evento catastrófico. 

Segundo Santoro (2020, p.3), foi observado, a importância da fala dos bombeiros, pois 

ao colocarem para fora seus traumas e angústias, esses profissionais passaram a dormir melhor 

e a entender melhor seus próprios traumas.  

Pretto (2019) explica que, para Winnicott, os traumas como: angústias, frustrações e 

desintegração, se instalam na fase inicial da vida do bebê, gerando insegurança e um self 

fragilizado que pode permanecer por longos períodos na vida do sujeito. 

Observou-se que antigamente: Riscos, Emergências e Desastres, eram temas pouco 

valorizados e discutidos. Felizmente, no momento vigente, a Psicologia por meio de seu 

“compromisso social”, vem trazendo um olhar mais apurado sobre essa temática. Essa alteração 

é muito importante, já que as catástrofes podem provocar mudanças “psicológicas, sociais, 

econômicas, ambientais e culturais” nos locais onde ocorrem a tragédia (MARINO e col, 2019, 

p. 5-7, CREOP). 
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RESUMO 
Alimentos funcionais têm aumentado expressivamente o interesse de consumidores pois 

além de apresentarem propriedades nutritivas, trazem benefícios à saúde de quem os 

utilizam, assim como ampliam a expectativa de vida. Dentre os diferentes alimentos 

funcionais existentes, o chá verde (Camellia sinensis) apresenta diversas propriedades 

terapêuticas em doenças crônicas não transmissíveis e proporciona benefícios como ação 

antioxidante, ação anti-inflamatória, ação hipoglicemiante e até mesmo prevenção de 

câncer. Devido a estes benefícios, muitas pessoas o utilizam indiscriminadamente, sem o 

conhecimento de que a ingestão excessiva pode levar a insônia, constipação, nervosismo e 

até mesmo complicações hepáticas, devido ao efeito de hepatoxicidade. O objetivo desta 

pesquisa foi avaliar a presença ou ausência de citotoxicidade e genotoxicidade no chá 

verde, sob diferentes concentrações, através do teste Allium cepa, que consiste na análise 

de células  meristemáticas da raiz da cebola, considerada como bioindicador, sendo 

possível observar se há a presença ou ausência de citoxicidade e genotoxicidade,pois a 

partir dele é possível comparar o crescimento das raízes na infusão com as que foram 

subemetidas aos controles positivo e negativo. Para análise citotóxica, foi utilizada duas 

marcas de chá verde, sendo submetido os bulbos para a infusão, com a quantidade do 

mesmo  variável para cada tratamento em triplicata, e no controle positivo (6mg/ml de 

metlmetassulfonato)  e negativo (150 ml de água) em ambos os chás. Em ambas as marcas, 

os bulbos foram expostos nos períodos de 24h, 48h e 72h e o comprimento das raízes foi 

mensurado, com o auxílio de uma régua milimetrada após cada intervalo de tempo e 

analisados após o cáculo dos valores médios obtidos. Para a análise genotóxica de ambas 

as marcas de chá, foram preparadas duas lâminas para cada tratamento e para os controles 

(negativo e positivo), com o corante orceína acética a 2% e posteriormente as mesmas 

foram analisadas no microscópio ótico, com magnitude 40X para observação da divisão 

celular e cálculo do índice mitótico. A presente pesquisa demonstrou que, para ambas as 

marcas de chá verde avaliadas, o aumento da concentração do chá induziu a diminuição 

do crescimento radicular do bulbo da cebola em relação ao controle negativo (água 

destilada), confirmando a presença de citotoxicidade do chá verde, no entanto, não foi 

possível observar alterações cromossômicas, que indicariam o potencial genotóxico das 

mesmas. 

PALAVRAS-CHAVE: Genotoxicidade; Camellia sinensis; Alimento funcional; Chá  

verde. 

 
¹3° Semestre de Biomedicina, e-mail: giovana_valen15@outlook.com 

²Prof.ª. Drª. Rosemeire Bueno, Doutora em Ciências Biológicas, e-mail: 

rosemeire.bueno@ceunsp.edu.br 

mailto:giovana_valen15@outlook.com
mailto:rosemeire.bueno@ceunsp.edu.br


1. INTRODUÇÃO 

O chá é considerado a bebida mais consumida do mundo, devido sua facilidade de acesso 

e baixo custo. É comercializado em diferentes formas tais como sachês, in natura, 

cápsulas e até mesmo em pó, em mercados e lojas de produtos naturais. O seu consumo 

faz parte da cultura de alguns países e é muito conhecido por seus efeitos terapêuticos, 

sendo utilizado para tratamento de algumas enfermidades (TREVISANATO, KIM, 

2000). 

“A medicina chinesa tradicional recomenda o consumo do chá, 

pois o considera uma bebida benéfica à saúde, devido às suas 

propriedades antioxidantes, antinflamatórias anti-hipertensivas, 

antidiabéticas e antimutagênicas” (BASU, LUCAS, 2007). 

 

O consumo das plantas medicinais é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a qual considera o seu uso essêncial, já que é um produto acessível à maioria da 

população. Mas ressalta a importância de estudos que comprovem a eficácia das mesmas, 

afim de estabelecer o uso correto pelo usuário. “O uso de fitoterápicos com finalidade 

profilática, curativa, paliativa ou com fins de diagnóstico passou a ser oficialmente 

reconhecido pela OMS em 1978, quando recomendou a difusão mundial dos 

conhecimentos necessários para o seu uso. Considerando-se as plantas medicinais 

importantes instrumentos da Assistência Farmacêutica, vários comunicados e resoluções 

da OMS expressam a posição do organismo a respeito da necessidade de valorizar o uso 

desses medicamentos, no âmbito sanitário. É sabido que 80% da população mundial 

dependem das práticas tradicionais no que se refere à atenção primária à saúde, e 85% 

dessa parcela utiliza plantas ou preparações a base de vegetais. Ressalta-se ainda que 67% 

das espécies vegetais medicinais do mundo são originadas dos países em 

desenvolvimento” (ALONSO, 1998). 

No Sistema Único de Saúde (SUS), o uso de plantas medicinais,  conhecido como 

fitoterapia, é uma realidade. “No Brasil, a partir da década de 80, diversas ações e 

programas de fitoterapia foram implantados na rede pública de saúde, principalmente a 

partir da publicação da Resolução Ciplan, 1988, que regulamentou, entre outras, a prática 

da fitoterapia no serviço público, assim como criou procedimentos e rotinas relativas a 

essa prática nas unidades assistenciais médicas. As ações/programas se desenvolveram 

na rede pública, mas de forma diferenciada com relação aos níveis de complexidade e 

tipo de produtos e serviços oferecidos. Alguns Estados/municípios desenvolveram 



políticas e legislação específica para o serviço de fitoterapia no SUS e instalaram 

laboratórios de produção, disponibilizando plantas medicinais e/ou seus derivados, além 

de publicações para profissionais de saúde e população sobre o uso racional desses 

produtos. Outros, no entanto, com menor nível de complexidade, possuem hortos com 

espécies de plantas medicinais que servem como fonte de matéria-prima, produção de 

mudas e também para educação em saúde e orientações sobre o uso racional de plantas 

medicinais e fitoterápicos” (RODRIGUES; SANTOS; DE SIMONI, 2011). 

Entretanto há ausência de conhecimento quanto a toxicidade dessas plantas,  a prescrição 

de fitoterapia  exige conhecimento por parte dos profissionais envolvidos e estudos que 

comprovem a segurança do uso dessas plantas, afim de trazer uma atualização constante 

a respeito do assunto. “Os fitoterápicos não estão isentos de toxicidade, como qualquer 

medicamento, e há evidências bibliográficas de reações adversas, precauções necessárias 

e interações medicamentosas. Ainda assim, a tolerância aos fitoterápicos é em geral maior 

se comparada aos fármacos” (SCHULZ, HÄNSEL, TYLER, 2001, FINTELMANN; 

WEISS, 2010). 

Devido a implantação da fitoterapia, foi criado a Política Nacional de Plantas Medicinais 

e Fitoterápicos (PNPIC), afim de garantir o uso seguro e racional das mesmas, a qual 

apresenta diretrizes. “O Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos foi 

aprovado em 9 de dezembro de 2008, por meio da Portaria Interministerial nº 2.960, que 

também criou o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, com 

representantes de órgãos governamentais e não governamentais de todos os biomas 

brasileiros (BRASIL, 2008)”. 

A procura por produtos de origem natural para utilização em tratamento de doenças  tem 

aumentado na população pois não existem muitas restrições quanto ao consumo dos chás 

e há ausência de controle em relação a comercialização desse produto, por considerá-lo 

incapaz de trazer malefícios à saúde. No entanto é importante conhecer as propriedades 

terapêuticas das plantas e buscar orientações de profissionais da saúde que orientem a 

respeito da quantidade segura de ingestão dos chás , uma vez que algumas plantas quando 

utilizadas inadequadamente podem trazer malefícios à saúde (BRASIL, 2006). 

 “Além disso, as plantas medicinais, as preparações 

fitofarmacêuticas e os produtos naturais isolados representam 

um mercado que movimenta bilhões de dólares, tanto em países 

industrializados e em desenvolvimento (SKELLY, 1996). 

Estima-se que 25% dos US$ 8 bilhões de faturamento da 

indústria farmacêutica brasileira, registrado em 1996, advêm de 

medicamentos derivados de plantas (GUERRA e NODARI, 



2003). Considera-se também que as vendas nesse setor crescem 

10% ao ano, com estimativa de terem alcançado a cifra de US$ 

550 milhões no ano de 2001” (KNAPP, 2001). 

  

O chá verde é obtido a partir das folhas e dos brotos da planta Camelia sinensis, 

pertencente à família Theaceae e conhecida popularmente também por chá da Índia. Os 

componentes químicos desta planta, tais como flavonóides e catequinas conferem ao chá 

diversas propriedades terapêuticas em doenças crônicas não transmissíveis e proporciona 

benefícios como ação antioxidante, ação anti-inflamatória, ação hipoglicemiante e até 

mesmo prevenção de câncer, inibindo a proliferação de células malignas e aumentando o 

mecanismo de apoptose. Devido a estes benefícios, muitas pessoas o utilizam 

indiscriminadamente, mas o seu uso sem orientação pode levar a insônia, constipação, 

nervosismo e até mesmo câncer (BARTELS, MILLER, 2003; PERON et al., 2008). 

“Segundo Bartels et al. (2003, p. 298) o consumo diário de chá 

obtido de 65g de folhas, durante anos, pode levar a disfunção 

hepática, problemas gastrointestinais como constipação e 

irritação gástrica, diminuição do apetite, insônia, hiperatividade, 

nervosismo, hipertensão e aumento dos batimentos cardíacos. 

Os autores ainda complementam que altas doses podem causar 

efeitos adversos significantes pelo conteúdo de cafeína, 

especificamente palpitações, dor de cabeça e vertigem” (apud 

SENGER et al., 2010). 

 

É visto que não se tem muito conhecimento específico com relação a concentração correta 

da ingestão desse tipo de bebida que não ocasione complicações ao organismo e do 

possível efeito citotóxico do mesmo, já que não há muitas restrições quanto ao consumo 

e o período de tempo correto de infusão, técnica geralmente utilizada no preparo. 

“Estudos prévios sobre o preparo do chá verde têm demonstrado 

que o modo de preparo, tempo de infusão, forma de 

acondicionamento da erva, temperatura e a proporção peso seco 

da erva/quantidade de água utilizada têm grande influência na 

quantidade de compostos fenólicos e nas atividades 

antioxidantes extraídas” (ASTILL et al., 2001; CHEN et al., 

2001). 

 

Torna-se necessário estudos de toxicidade com plantas medicinais, principalmente 

avaliando sua ação em nível celular afim de informar uso e preparo correto dos chás, o 

qual mantenha as propriedades benéficas, como prevenção e cura de algumas 

enfermidades tais como: distúrbios metabólicos, câncer, doenças cardiovasculares e 

doenças inflamatórias. Assim o uso orientado trará os resultados esperados por aquele 

que o consome, pois, a maioria das pessoas desconhecem que o consumo indiscriminado 



poderá causar efeitos colaterais (BARTELS, MILLER, 2003; PERON et al., 2008). 

O teste Allium cepa permite comparar o crescimento das raízes na infusão com as soluções 

controle (positiva e negativa). Caso o crescimento das raízes na infusão seja menor do 

que o dos controles, é possível determinar uma alteração no índice mitotótico, ou seja, 

esse chá apresenta teor citotóxico. A mesma técnica determina se há um possível teor 

genotóxico, pois permite observara presença de alterações genéticas, como formação de 

pontes e até mesmo inibição da divisão celular ns células avaliadas. 

Dentro desse contexto, a presente pesquisa consistiu em avaliar o possível efeito 

citotóxico e genotóxico do chá verde, obtido a partir das folhas da planta Camellia 

sinensis, sob diferentes concentrações, utilizando como sistema-teste as células 

meristemáticas de raiz de Allium cepa. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODO 

 

2.1. Local de execução dos experimentos 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Microbiologia do Centro 

Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP), em Itu - SP. 

 

2.2. Materiais utilizados 

No presente experimento foram avaliadas 2 marcas diferentes de chá Camellia sinenis, 

adquiridas em 2 supermercados do munícipio de Sorocaba -SP, denominadas por I e II. 

As cebolas (Allium cepa) foram adquiridas de uma quitanda do munípio de Mairinque-

SP, todos da mesma procedência, sendo selecionados bulbos de tamanho pequeno, 

uniformes, não germinados e de aspecto sadio, de acordo com o autor FÃO et al. (2012). 

 

2.3. Preparo das infusões de chá  

As infusões do chá verde foram preparadas a partir dos sachês da Camellia sinenis, 

seguindo as orientações do fabricante que consiste em colocar 200ml de água a 100℃ 

em um recipiente e em seguida inserir um sachê contendo 16g da erva e manter em 

infusão por 3 minutos. 

As infusões foram preparadas em 4 concentrações diferentes utilizando quantidades 

crescentes de sachês para o mesmo volume de chá (200ml), os quais foram denominados 

por T1 (1 sachê; 16g; concentração usual;), T2 (2 sachês; 32g; 2 vezes mais 



concentrada), T3 (4 sachês; 64g; 4 vezes mais concentrada;) e T4 (8 sachês; 128g; 8 

vezes mais concentrada). Assim, obteve-se uma relação de 0,08; 0,16; 0,32 e 0,64% m/V 

(massa de chá verde para cada 200 mL do chá preparado) ou, respectivamente, 

tratamentos T1, T2, T3 e T4.  

O controle positivo consistiu em uma solução de sulfato de cobre a 0,6 mg/ml e para o 

controle negativo utilizou-se água destilada. 

Após o preparo das diferentes concentrações das infusões e soluções controle, um 

volume correspondente a 150 ml das mesmas foram distribuídos em copos plásticos 

descartáveis, previamente identificados, sendo que todos os tratamentos e controles 

foram realizados em triplicata. 

 

2.4. Teste Allium cepa   

As cebolas (Allium cepa)  foram previamente higienizadas, secas com papel-toalha, e as 

raízes e as escamas secas retiradas dos bulbos. A seguir, cada bulbo foi colocado para 

germinar nas diferentes concentrações das infusões (4 tratamentos com três repetições 

cada) e das soluções controle (positiva e negativa, com três repetições cada) contidas em 

copos plásticos  descartáveis (150 ml), com a parte inferior mergulhada na infusão 

previamente preparada sob diferentes concentrações, e submetidas ao esfriamento sendo 

todos os frascos mantidos a temperatura ambiente para germinação.  

Para sustentação dos bulbos nos copos descartáveis foram utilizados palitos de dente nas 

quatro extremidades de cada bulbo, de modo a manter o contato apenas entre a solução 

e a região do bulbo (Figura 1). 

Os tratamentos permaneceram por  24 horas e posteriormente foram repetidos até o 

período de 72 horas, a temperatura ambiente, em ambas as marcas, sendo realizada a 

análise diária com a mensuração do crescimento das raízes para análise citotóxica. Após 

este período, foram coletadas radículas de cada um dos bulbos para a análise genotóxica. 

Na marca I  também foram analisadas em um período de 120 horas e 192 horas e na 

marca II em período de 96 horas e 168 horas. A diferença de tempo das observações em 

ambas as marcas, foi devido a disponibilidade de horários do laboratório onde as análises 

foram realizadas. 

 

 

 

 



Figura 1. Bulbos de cebola expostos a diferentes concentrações de infusões do chá- 

verde (marca 1) e as soluções controle (positiva e negativa), em triplicata, no tempo 

zero. 

 

Fonte:  Próprio autor. 

 

Para a marca I, as infusões foram renovadas no período de 72 horas, para evitar 

evaporação ou absorção pela cebola e para retirar o crescimento fúngico, que poderia 

estar inibindo o crescimento da raiz da cebola. Não foi necessário realizar o mesmo 

procedimento para a marca ІІ, devido ao crescimento intenso e contínuo das raízes, 

mesmo com a presença de fungos, pois estavam em quantidade reduzida. (GUERRA; 

SOUZA, 2002).  

 

2.5. Análise citotóxica  a paritr da avaliação do crescimento das raízes 

Após o início do crescimento das raízes nos tratamentos, foi realizada a medição de 2  

raízes por bulbo avaliado, em mm, utilizando uma régua milimetrada. O mesmo 

procedimento foi realizado com as raízes desenvolvidas nas soluções do controle 

positivo e do negativo, para posterior comparação do crescimento das raízes em ambas 

as marcas. 

 

2.6. Fixação das raízes  

Para cada período de tempo diferente analisado, um total de 2 a 3 raízes de cada 

tratamento  foi coletada, com o auxílio de uma pinça e tesoura, e colocadas em tubos  

Eppendorf. A seguir 1ml de fixador Carnoy (solução etanol-ácido acético 3:1) foi 

pipetado e adicionado às raízes, as quais permaneceram por um período de 



aproximadamente 24 horas, sob refrigeração. Este procedimento tem a finalidade de 

fixação das raízes. Após esse período, as raízes fixadas foram transferidas para novos 

tubos Eppendorf, os quais continham etanol a 70℅, e em seguida foram armazenados 

sob refrigeração para posterior ensaio de  análise genotóxica (MA et al., 1995). 

 

2.7. Preparo das lâminas e análise genotóxica 

Os meristemas radiculares de cada amostra, previamente fixados, foram mergulhados 

por cinco minutos em água destilada contida em placa de Petri, e em seguida as mesmas 

foram secas e colocadas na solução de HCL 1N por 20 minutos e recolocadas na água 

destilada por cinco minutos. O material foi colocado com uma pinça sobre a lâmina, a 

região meristemática apical foi cortada com o auxílio do bisturi e adicionado 10µL de 

corante orceína acética a 2%. A seguir, foi colocada uma lamínula sobre a amostra 

contida na lâmina e procedeu a técnica de esmagamento, pressionando-a levemente, com 

o auxílio do polegar, até o completo esmagamento (GUERRA; SOUZA, 2002). 

Um total de 2 lâminas em cada tratamento para ambas as marcas, contendo as raízes 

coletadas foram preparadas, as quais foram analisadas ao microscópio óptico, com a 

objetiva de 40X, para análise da divisão celular das radículas de cebolas e avaliação de 

possível presença de alterações  cromossômicas, considerando a porcentagem de 

ocorrência de cada uma delas. 

Na análise microscópica foi observada a quantidade de 200 células para cada lâmina, 

sendo avaliados: células em intérfase e em divisão celular para determinação do índice 

mitótico (IM), bem como as anomalias do ciclo mitótico (cromossomos perdidos e 

pontes anafásicas, as anomalias interfásicas, como células com micronúcleos, células 

binucleadas, células com núcleos ligados e brotos nucleares). Para o cálculo do índice 

mitótico, utilizou-se a fórmula descrita por SILVA (2019): 

 

2.8. Análise estatística dos dados 

Para a análise estatística foi realizada a média dos comprimentos das raízes (em mm) e 

a porcentagem de redução do crescimento meristemático da raiz em cada tratamento, 

comparado ao controle negativo (água destilada). 

 

 3. RESULTADO E DISCUSSÃO 



Em ambas as marcas de chá verde foram identificadas alterações no crescimento 

radicular (em mm) proveniente dos bulbos submetidos a diferentes concentrações de 

infusão do chá verde quando comparadas aos controles positivo (solução de sulfato de 

cobre 0,6 mg/ml) e negativo (água destilada),  como demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Média do crescimento radicular (em mm) da cebola submetida a diferentes 

concentrações de infusão de chá verde  (T1 a T4), de duas marcas distintas (I e II), nos 

tempos 24h, 48h e 72h. 

 

 24 h 48 h 72 h 

I II I II I II 

      C⁺      0,0 0,0      1,0       0,8      1,0      1,3   

      C⁻ 0,0 0,0    11,3 1,0      6,8      2,0 

      T₁                 0,0 0,0      3,0       3,0      2,3      3,6 

      T₂                      0,0 0,0      2,0       1,3      1,0      0,5 

      T₃             0,0 0,0      1,6       1,3      2,0      0,8 

      T₄ 0,0 0,0      1,3       0,6      2,0      0,3 

C+: controle positivo (solução de sulfato de cobre 0,6 mg/ml); C-: controle negativo 

(água destilada). T1 (1 sachê de chá; 16g; concentração usual), T2 (2 sachês de chá; 32g; 

2 vezes mais concentrada), T3 (4 sachês de chá; 64g; 4 vezes mais concentrada) e T4 (8 

sachês de chá; 128g; 8 vezes mais concentrada). 

 

Segundo Guerra e Souza (2002) as extremidades das raízes quando submetidas ao teste 

Allium cepa devem estar em constante crescimento, devido esta região ser constituída 

por células em intensa atividade de divisão celular, e consequentemente apresentam o 

aumento do comprimento das raízes, o que era esperado para o controle negativo (água 

destilada), conforme observado para o experimento realizado com a marca de chá verde 

II. No entanto, na execução do experimento para a marca de Chá verde I, houve 

decréscimo do tamanho das raízes provavelmente devido a perda/queda de algumas 

raízes no manuseio, durante a mensuração. De acordo com o período de tempo, as raízes 

submetidas as infusões de chá apresentaram redução do crescimento radicular em alguns 

dos tratamentos, como no T1 e T2 da marca I, e T2, T3 e T4 da marca ІІ, indicando 

provavelmente efeito citotóxico dos chá verde avaliados sob estas condições.  



Em relação ao controle negativo (C-), todos os bulbos submetidos a diferentes 

concentrações de chá verde da marca I apresentaram redução do crescimento radicular, 

em ambos os períodos de tempo avaliados, indicando a citotoxicidade. No entanto, para 

a marca II do mesmo chá observou-se um aumento no crescimento da raiz  em T1, para 

ambos os tempos avaliados, sendo que posteriomente o tamanho da raiz apresentou 

redução, sugerindo algum problema com a solução controle.   

O crescimento radicular da cebola submetida a infusão de chá da marca I no primeiro 

tratamento (T1) apresentou  redução no comprimento das raízes de 26,5%  e de 33,8% 

para os períodos de tempo de 48 horas e 72 horas, respectivamente. No segundo (T2) e 

terceiro (T3) tratamento  a redução no crescimento radicular em 24 horas foi de 18% e 

14,1% enquanto para o período de 48horas, a redução foi de 14,7% e 29,4%, 

respectivamente. No quarto tratamento (T4), segue a redução do crescimento das raízes, 

no período de 48 horas de 11,5% e de 29,4% em 72 horas. 

E para a marca de chá ІІ em relação ao controle negativo (C-), observa-se que no 

primeiro tratamento (T1) não ocorreu alterações em ambos os períodos, pois o 

crescimento radicular se manteve. No segundo tratamento (T2) observa-se redução de 

25% em 72 horas. No terceiro tratamento (T3) não ocorreu alteração no crescimento 

radicular relevante para o período de 48 horas  e apresentou 40% de redução em 72 

horas. No quarto tratamento (T4) houve redução de 60% do crescimento radicular no 

período de 48 horas e de 15% em 72 horas, provavelmente a ação inibitória do 

crescimento radicular está associado com o aumento da concentração do chá. 

Ao decorrer da pesquisa observou-se a presença do crescimento de fungos nas infusões 

de ambos os chás, sendo que para a marca II o crescimento fúngico foi detectado em 

todos os tratamentos, enquanto que para a marca I, a ocorrência foi somente para os 

tratamentos T3 e T4. 

O crescimento fúngico provavelmente pode ter contribuído para o crescimento da raiz 

no tratamento T3, em ambas as marcas, para o período de 72h,  devido a utilização pelo 

fungo de algum composto químico presente no chá verde, o qual seria tóxico à célula 

meristemática da raiz, inibindo a sua divisão mitótica. Com a redução deste composto 

químico presente no chá, a raiz da cebola intensificou a sua divisão celular. Entretanto, 

mais estudos devem ser realizados para analisar tal ocorrido. 

O teste Allium cepa permite indicar também se há efeito genotóxico na infusão do chá 

analisado. Para isso foi realizado a análise mitótica por meio da visualização das lâminas 

e o cálculo do índice mitótico, visando a análise de taxa de divisão celular e presença de 



alterações cromossômicas, como: cromossomos em anel, pontes cromossômicas, 

cromossomos pegajosos, retardos na migração cromossômica, que ocorrem 

principalmente nas fases de metáfase e anáfase e formação de micronúcleos, como 

indicadores de anormalidades no DNA (MONARCA et al., 2000). 

O índice mitótico  apresentado na Tabela 2, diz respeito ao número de células em divisão 

e total de células observadas, em porcentagem. Este valor foi calculado a partir da análise 

microscópica das lâminas e dos valores obtidos da contagem das células presentes em 

cada etapa do ciclo celular, interfase e divisão celular, nos períodos diferentes, de 24h, 

48h e 72h , para ambas as marcas de chá verde avaliadas. 

 

Tabela 2. Tratamentos, número de células analisadas e índice mitótico da infusão de chá 

verde no ciclo celular do meristema radicular de Allium cepa. 

Chá Tratamento Número total 

de células 

Células em 

interfase 

Células em 

divisão celular 

Indíce mitótico 

(%) 

I T1 200 0 2 1 

T2 200 35 0 0 

  C+ 200 0 0 0 

 C- 200 24 30 15 

      

II T1 200         100             0                                         50 

T2 200         ND*            ND*             0 

  C+ 200           0              3           1,5 

        C- 200          10              0            5 

      
T1 (1 sachê; 16g; concentração usual), T2 (2 sachês; 32g; 2 vezes mais concentrada), T3 (4 

sachês; 64g; 4 vezes mais concentrada) e T4 (8 sachês; 128g; 8 vezes mais concentrada), C+ 

(controle positivo solução de sulfato de cobre 0,6 mg/ml ) e C- controle negativo (água 

destilada). ND* - não detectado (lâmina inadequada, corte espesso). 

 

Os tratamentos T3 e T4 não constam na Tabela 2 pois não foi possível observar as células 

devido a raiz estar muito espessa, dificultando o esmagamento e a coloração das mesmas, 

além da presença de algumas hifas. 

Conforme descrito na Tabela 2, houve diminuição do índice mitótico nos dois tratamentos 

das células meristemáticas de raiz de Allium cepa avaliados da marca I do chá verde em 

relação ao controle negativo, indicando que houve ação citotóxica enquanto que para a 

marca II, o efeito citotóxico foi detectado somente para o tratamento 2. Sendo assim, os 

resultados obtidos na presente pesquisa indicam a citotoxidade do chá verde em células 

meristemáticas de Allium cepa, nas concentrações avaliadas. 

Os resultados obtidos na presente pesquisa foram diferentes daqueles alcançados por 



Peron et al. (2008), no qual o efeito citotóxico não foi observado em nenhum dos três 

efusos preparados a partir da mesma espécie de planta, utilizando concentrações maiores, 

porém obtidos a partir de folhas secas. Tais resultados ressaltam a importância de 

pesquisas adicionais sobre a presença de citotoxicidade nas plantas medicinais, afim de 

garantir a segurança do consumidor.   

Segundo Peron et al. (2008) é importante ressaltar que dados obtidos a partir de sistemas 

testes vegetais não podem ser considerados definitivos, já que a substância testada pode 

apresentar interações diferentes em cada organismo. Logo, o resultado de um único 

sistema-teste não deve ser tomado como definitivo, devendo-se então realizar o mesmo 

estudo com sistemas-testes diferentes. 

Em relação as alterações cromossômicas, estas não foram detectadas em nenhum dos 

tratamentos avaliados, em ambas as marcas de chá, o que poderia indicar a ausência de 

efeito genotóxico, porém o número de células avaliadas foi muito baixo, em função da 

espessura da raiz, sugerindo que novas análises sejam realizadas para confirmação desta 

ocorrência. 

A Figura 2 demonstra a lâmina corada contendo a raiz coletada do bulbo de cebola 

utilizada no teste Allium cepa, na qual podemos observar uma das células em divisão 

mitótica (anáfase; indicada por seta) e as demais células, imtensamente coradas, 

dificultando a observação das fases da divisão celular assim como possíveis alterações 

cromossômicas. 

 

Figura 2. Células de Allium cepa em divisão mitótica, visualizadas ao microscópio 

(aumento: 400 X), obtidas a partir da raiz coletada do bulbo submetido à infusão do chá 

verde (seta indicando anáfase). 

 

Fonte:  Próprio autor. 

.                       



CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos desmontram que certas concentrações do chá Camellia sinensis 

apresentaram efeito de citotoxidade em ambas as marcas, pois com o aumento da dose na 

concentração das infusões no teste Allium cepa, observou-se redução do crescimento 

radicular da cebola, reforçando a importância dos consumidores regularem a quantidade 

de ingestão e seguirem as intruções presentes nos rótulos das embalagens para o preparo 

da infusão, afim de garantir os benefícios  do mesmo e evitar qualquer tipo de dano à 

saúde. Não foi observado efeito genotóxico nas amostras analisadas devido a não 

constatação das alterações cromossômicas, mas novas análises devem ser realizadas para 

confirmação, uma vez que o tamanho da amostra analisada foi pequeno em função da 

dificuldade na obtenção de lâminas com cortes finos, da região meristemática da raiz da 

cebola, que permitissem a visualização e análise de um número maior de células.  

Desta forma conclui-se que o chá obtido a partir da planta Camellia sinensis deve ser 

consumido com cautela e estudos adicionais devem ser realizados para confirmação das 

informações obtidas, incluindo sistemas-testes diferentes. Para uma melhor análise em 

futuros trabalhos, a troca das substâncias, tanto do controle quanto dos tratamentos, 

devem ser realizadas diariamente, a fim de evitar o crescimento de fungos, os quais podem 

ter sua origem na própria cebola e podem se desenvolver na infusão do chá devido a 

presença de nutrientes, além das condições ambientais favoráveis.  
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2 

RESUMO 

 

Diante da pandemia de Coronavírus, as crianças não puderam frequentar a escola 

presencialmente e não tiveram contato com seus pares e professores, portanto, determinando 

um convívio familiar intenso. O objetivo deste trabalho foi identificar possíveis problemas 

psicológicos nas crianças em idade escolar, causados pelo confinamento social imposto pela 

pandemia da Covid-19. Além disso, identificar se nesse período houve prejuízos no 

aprendizado e desenvolvimento infantil, devido à suspensão das aulas e redução do contato com 

outras pessoas que não familiares diretos, e quais as consequências do convívio exclusivo com 

a família. A metodologia utilizada foi através de pesquisa on-line pelo formulário Google 

Forms, artigos científicos e teoria histórico-cultural de Vygotsky. Concluiu-se que crianças em 

idade escolar desenvolveram alterações emocionais e comportamentais devido a alterações na 

rotina e de comportamento de familiares. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: problemas psicológicos infantis; desenvolvimento infantil; pandemia, 

isolamento social. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Com a chegada da pandemia do Coronavírus no Brasil, e o rápido aumento do número 

de casos, os governadores dos Estados decretaram o sistema de quarentena, iniciando pelo 

encerramento de atividades presenciais nas escolas e também nas empresas. O comércio não-

essencial foi fechado. 

O enfrentamento da crise da Covid-19 que atingiu todo o planeta, exige esforço de várias 

áreas, inclusive da Psicologia. O método mais efetivo para o controle da doença é a quarentena, 

que causa impacto imediato na saúde mental das pessoas, já que adversidades não habituais 

surgem em suas vidas. 

A quarentena separa e restringe a circulação de pessoas expostas a uma doença 

contagiosa, com o intuito de reduzir o contágio, utilização dos serviços de saúde e óbitos. O 

isolamento significa a separação de pessoas doentes, dos que não estão doentes. E o 

distanciamento social é um esforço consciente para reduzir o contato e aumentar a distância 

física entre pessoas, com a finalidade de diminuir a velocidade de contágio. No entanto, o 

distanciamento social gera a sensação de isolamento e privação de liberdade. 
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Durante a pandemia, o isolamento social proporciona às pessoas expostas uma carga 

elevada de experiências e emoções negativas, causando impactos na saúde mental. A privação 

do contato com amigos e familiares, a incerteza do tempo de distanciamento, o tédio e medo 

podem gerar transtornos mentais, como ansiedade, depressão e até mesmo indícios de 

comportamento suicida. A Psicologia é de extrema importância no cuidado da saúde mental de 

toda a população, durante e após a pandemia (FARO et al., 2020). 

Diante desta situação, ocorreu uma rápida mudança de vida, e famílias passaram a ter 

uma rotina em comum: o confinamento dentro de suas próprias casas. As escolas públicas e 

particulares passaram a disponibilizar conteúdo para as crianças através de vários tipos de 

aplicativos, possibilitando a continuação do aprendizado desde a Educação Infantil até o Ensino 

Médio. Pais somam tarefas, e agora são também responsáveis pelo ensino dos filhos. No 

entanto, enfatizaremos quais são os prejuízos para as crianças em idade escolar com a 

quarentena. 

Com o recesso das aulas, crianças deixam de ter convívio com os colegas e também 

educadores, que possuem papel determinante no aprendizado. Sem os devidos estímulos, as 

crianças também deixam de aprender conforme o desejado. 

A Educação à distância requer adaptações estruturais e curriculares para incorporação 

de recursos tecnológicos e de comunicação e ao mesmo tempo, priva as crianças de experiências 

concretas em espaço compartilhado e relações proximais (LINHARES; ENUMO, 2020). 

A informática ocupa durante a pandemia, papel primordial no aprendizado infantil, 

como principal ferramenta para o ensino e aliado da escola nesse momento de distanciamento 

social, juntamente com a família, que é responsável por transmitir ao indivíduo valores morais, 

afetivos, éticos e religiosos, o que permite a modelagem da subjetividade e promove as 

primeiras formas simbólicas de integração social (SETTON, 2002). 

Ao considerarmos diferentes níveis sociais, pensamos nas dificuldades ao acesso à 

escola através da tecnologia, para as pessoas com menos recursos, o que poderia gerar também 

a exclusão dessas pessoas, sem acesso a internet ou à tecnologia adequadas para prosseguir no 
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aprendizado, o que refletiria ainda mais em possíveis danos psicológicos nas crianças (ALVES; 

MANCEBO, 2006). 

Com o isolamento social, o indivíduo restringe oportunidades de formar sua 

subjetividade, já que é construída individualmente através da interação com pessoas e possui 

contato com outros indivíduos apenas através da tecnologia (MORAES; SILVA, 2006). 

A subjetividade significa todo o processo de construção de experiências do indivíduo, 

que acontece individualmente, coletivamente ou institucionalmente, tornando-se produto do 

coletivo, do ambiente familiar, da mídia, das artes, como multiplicidade. 

A criança em idade escolar já consegue entender que a situação da pandemia é algo 

anormal. Além de receber muitas informações da mídia sobre o coronavírus, recebe também 

orientações da escola a respeito da pandemia, adequadas para sua idade, e nota que 

repentinamente deixou de participar da sociedade, deixou de conviver com outras crianças e 

com os parentes próximos.  

Como consequência da quarentena, as crianças podem desenvolver dificuldades futuras 

em interagir com seus pares, pois tornam-se dependentes dos adultos, até mesmo para 

atividades recreativas, o que indica risco de ajustamento escolar após a pandemia (SANTOS et 

al., 2015). 

O ser humano que compartilha do mesmo contexto social com o outro, e este que 

compartilha desse contexto, pode também transmitir o significado daquele meio, sendo assim, 

o outro também torna-se um ser social (KRAMER, 1999). 

 

A teoria histórico-cultural 

Segundo Bock (1999), Lev Semenovich Vygotsky, é um autor soviético, nasceu em 

1896, na Bielo-Russia e faleceu aos 37 anos, se dedicou a uma das teorias de desenvolvimento 

humano mais respeitadas atualmente. Desenvolveu teorias que relacionam pensamento e 

linguagem, desenvolvimento infantil e o papel da instrução no desenvolvimento, juntamente 

com Luria e Leontiev, que deram continuidade ao seu trabalho após sua morte. 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 

 

 

5 

A teoria de Vygotsky defende que o desenvolvimento cultural do ser humano é feito 

através de instrumentos externos, especialmente a linguagem, que promovem mudanças nos 

indivíduos. De acordo com a teoria de Vygotsky, o homem é um ser histórico-cultural, moldado 

pela cultura criada por ele, determinado através das interações sociais, pela interação com o 

outro. 

A atividade mental, mediada por instrumentos e signos, do indivíduo é resultado da 

aprendizagem, que se dá por meio do convívio social, a imersão na cultura e através das relações 

sociais. 

A linguagem é o principal instrumento na formação do desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, e compreende várias formas de expressão: oral, gestual, escrita, 

artística, musical e matemática. A origem e desenvolvimento dos processos psicológicos 

superiores é social. Vygotsky considera que a aquisição da linguagem é o momento mais 

significativo do desenvolvimento cognitivo do indivíduo. 

A Psicologia Sócio-Histórica, de Vygotsky, tem como ponto de partida para o 

desenvolvimento do indivíduo, 2 linhas diferentes: processo elementar, a base biológica - são 

funções psicológicas elementares, presentes nas crianças e animais, ações involuntárias 

(reflexas) e reações imediatas (automáticas) e processo superior, de origem sociocultural, 

presentes apenas no homem, e se caracterizam pela intencionalidade das ações, resultantes das 

interações entre fatores biológicos e culturais. Vygotsky considera que as funções psíquicas são 

de origem sociocultural e resultam da interação do indivíduo em seu contexto cultural e social. 

Desta forma, para explicar o comportamento humano, precisamos levar em 

consideração as condições biológicas e suas modificações diante das relações sócio culturais. 

Com relação à compreensão do desenvolvimento do psiquismo, Vygotsky defende que 

os processos psicológicos superiores como: memória, atenção voluntária, abstração e 

planejamento, são de origem sociocultural. A psique humana seria então uma apropriação das 

significações sociais e consequentemente a formação do psiquismo, já que “não é a consciência 

dos homens que determina seu ser, mas o contrário, seu ser social que determina sua 

consciência” (MARX; ENGELS, 1977, p. 37). 
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O desenvolvimento humano, de acordo com esta teoria, se dá em todas as etapas da vida 

e atividades, por meio de interações sociais, vistos como desenvolvimento histórico e não 

simplesmente interpessoais. As atividades sociais do ser humano não são apenas interações 

sociais. 

De acordo com a teoria de Vygotsky, as aquisições do desenvolvimento não são 

hereditárias, mas cada criança tem a oportunidade de desenvolver suas próprias aptidões ao 

entrar em contato com outros seres humanos, através da comunicação, e desta forma, o 

aprendizado acontece. A brincadeira é uma atividade que acontece entre o adulto ou pessoa 

mais experiente que a criança, e então, ela aprende a brincar, ela não nasce sabendo brincar. O 

brincar é a atividade principal da criança e ela aprende a brincar, brincando. Assim, se apropria 

da atividade humana que a rodeia e provoca o desenvolvimento dos processos psíquicos e 

particularidades psicológicas de sua personalidade (ARAÚJO, 2006). 

 

Possíveis alterações nas relações provocadas pela situação de isolamento social 

Os pais, sobrecarregados com tarefas acumuladas e afazeres domésticos, trabalhando 

em casa, ou mesmo se expondo em situação de risco frente à pandemia, necessitando se deslocar 

até o local de trabalho, têm ainda a preocupação extra de como sobreviver, muitas vezes com 

salários reduzidos ou desemprego, já que houve redução na atividade econômica do país. 

Durante o período de quarentena, os pais não podem contar com a rede de apoio – escolas, 

creches, avós – o que dificulta o compartilhamento do cuidado das crianças. 

Todas estas atividades, somado ao estresse parental, pode gerar uma perturbação no 

ambiente familiar, provocando a violência doméstica. Os pais, ou a família com quem as 

crianças vivem, podem em um momento de desequilíbrio, violentar a criança, fisicamente, 

verbalmente ou sexualmente, ou ainda fazer com que a criança presencie esses tipos de 

violência em outros membros da família. A mídia divulga quase que diariamente o aumento do 

número de casos de agressão familiar durante o isolamento social. 
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As crianças estão expostas à vários tipos de cargas negativas: ambiente doméstico 

modificado, medo do novo vírus e alteração na rotina delas, as quais não podem mais frequentar 

a sociedade, nem mesmo visitar os parentes e amigos. 

Toda essa carga emocional gera na maior parte da população, um nível muito elevado 

de estresse, considerando que a prioridade do momento é o sustento da família e também a 

proteção contra o vírus. 

As crianças que possuem estressores em seu ambiente familiar, como: violência 

doméstica e maus tratos – abusos sexual e emocional, negligências e conflitos, práticas 

parentais abusivas, desnutrição, baixa escolaridade, desemprego, problemas financeiros, 

problemas mentais dos pais, juntamente com o isolamento social poderão ter seus 

desenvolvimentos afetados. Crianças são ainda muito sensíveis às emoções de seus cuidadores, 

se preocupam com eles e esta preocupação não permite que crianças interajam adequadamente, 

buscando conforto no adulto. Por isso, é importante que as mães cuidem de sua própria saúde 

mental (COMITÊ CIENTÍFICO DO NÚCLEO CIÊNCIA PELA INFÂNCIA, 2020). 

No ambiente familiar estão presentes elementos essenciais para o equilíbrio das relações 

afetivas entre familiares, para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Desta forma, o 

adulto atua de modo a promover a sobrevivência, integração social e torná-la autônoma, funções 

primordiais no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. 

Quando a criança vivencia adversidades por um longo período de tempo, sem amparo 

de um adulto, pode interromper o desenvolvimento saudável do cérebro e outros sistemas do 

corpo, aumentando o risco de uma série de doenças, a estas reações dá-se o nome de estresse 

tóxico. 

Estudos indicam que crianças expostas a contextos estressores por um longo período de 

tempo apresentam aumento no nível de cortisol, o hormônio que regula o estresse, comparados 

a indivíduos que não vivem nesse contexto. Alterações nos níveis de cortisol podem afetar o 

sistema imunológico e sistema nervoso, ambos ligados à emoção, memória e aprendizagem 

(LINHARES; ENUMO, 2020). 
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Todos nós sofremos com algum tipo de estresse, no entanto, é importante que este seja 

administrável, e se isso não ocorre, acaba tendo consequências, como o aumento dos níveis de 

cortisol e adrenalina no nosso corpo e frequência cardíaca, que provocam problemas de saúde 

físicos e também psicológicos (LOBO, 2020). 

Durante uma pandemia, a população em geral apresenta reações provocadas por 

sentimentos de impotência, insegurança, desamparo e medo do futuro, pois a vida das pessoas 

está em risco e a economia, incerta. Os principais gatilhos para o estresse são: problemas nas 

redes familiares, necessidade de adaptação cultural, ansiedade, temor de contaminação pela 

alimentação e trabalho excessivo. 

Pesquisas mostram que pessoas em situações semelhantes ao isolamento da pandemia 

do coronavírus apresentavam pré-disposição para os sintomas de estresse 3 anos após os fatos, 

como: sintomas de estresse pós traumático, depressão da população que ficou em quarentena, 

abuso de álcool e comportamento evitativo em relação a outras pessoas, mesmo após o fim da 

quarentena. Esse estudo nos mostra que a pandemia nos traz consequências psicológicas, 

mesmo após o período de contaminação do vírus, e ainda, que a população em geral precisa de 

apoio psicológico diante deste tipo de estressor, uma pandemia (ZWIELEWSKI et al., 2020). 

Qual o impacto no desenvolvimento dessas crianças após a pandemia? As crianças terão 

alguma sequela psicológica depois desta brusca mudança na rotina? 

Diante da crise, as crianças podem desenvolver problemas psicológicos como: medo, 

ansiedade, agressividade, distúrbios alimentares e do sono. Problemas de saúde mental infantil 

são desencadeados por fatores genéticos e biológicos, assim como fatores psicossociais – 

família desestruturada, doença na família, dificuldade no acesso à educação, problemas 

financeiros. Os modificadores de ambiente causam estresse e aumentam a probabilidade do 

aparecimento de problemas emocionais (MATOS et al., 2015). 

O ambiente, considerado um evento estressor, será prejudicial para o indivíduo e a 

intensidade desse prejuízo depende de como os eventos estressores serão enfrentados pela 

família e pela criança, diante do contexto em que vivem. O ambiente influencia a saúde social 

e emocional da criança, devendo proporcionar bem estar, favorecendo seu desenvolvimento 
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normal. Crianças que sofrem com diversos eventos estressores na vida têm maior chance de 

desenvolver problemas emocionais e podem ainda desencadear comportamento delinquente ou 

transtornos de conduta (MATOS et al., 2015). 

Os riscos no desenvolvimento ocorrem, pois a criança ainda não tem recursos cognitivos 

para compreender o estressor, no caso o coronavírus, já que se guiam por suas experiências 

sensoriais (ver, ouvir, tocar, cheirar). Sem o devido apoio dos pais ou cuidadores, as crianças 

tendem a lidar com situações estressantes apresentando sintomas como falta de apetite e 

problemas com sono, o que prejudica o processo de aprendizagem, o desenvolvimento e 

consciência das crianças. 

Para as crianças que enfrentam a morte de um familiar ou de pessoa próxima, durante a 

pandemia, a situação se agrava, desencadeando medo, ansiedade e perda de vínculos, o que leva 

a mudanças bruscas no dia-a-dia. 

Estudos na China mostram problemas comportamentais e emocionais nas crianças de 3 

a 6 anos após a pandemia, que apresentaram distração, irritabilidade, medo de fazer perguntas 

sobre a pandemia e dependência dos familiares (COMITÊ CIENTÍFICO DO NÚCLEO 

CIÊNCIA PELA INFÂNCIA, 2020). 

As crianças, que são seres em desenvolvimento, e por isso consideradas vulneráveis, 

acabam percebendo os impactos negativos da pandemia em diferentes níveis – da família ao 

viver em sociedade. Estudos mostram que existem efeitos no cérebro das pessoas pertencentes 

aos grupos vulneráveis, que podem causar confusão mental, raiva e estresse pós-traumático.  

Um estudo chinês mostrou que o confinamento de crianças provoca impactos 

psicológicos em determinados sujeitos e dependendo do tipo de estressor, como duração 

prolongada de confinamento, medo de infecção, frustração e tédio, informações inadequadas, 

falta de contato pessoal com colegas, amigos e professores, falta de espaço pessoal e perdas 

financeiras na família (LINHARES; ENUMO, 2020).  

A partir deste conjunto de informações e fatos, existe uma grande probabilidade de 

crianças, não somente as que possuem menos recursos que outras, possam apresentar alguma 
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sequela psicológica e atrasos no desenvolvimento após, ou até mesmo durante o isolamento 

social.  

A situação de isolamento social traz consigo uma série de consequências que podem 

impactar na vida das pessoas como um todo, especialmente as crianças, mediante não somente 

ao distanciamento social, mas também a alterações de rotina e formas de relações e as 

consequentes dificuldades de adaptação às mesmas, desse modo, o objetivo da pesquisa é 

compreender as consequências psicológicas do isolamento social nas crianças em idade escolar 

e verificar possíveis prejuízos no desenvolvimento emocional e comportamental dessas 

crianças. 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa foi baseada na coleta de dados através de questionário online na plataforma 

do Google formulário (Google Forms®), que foi disponibilizado de forma aleatória através de 

grupos de WhatsApp, destinado aos pais ou responsáveis de crianças em idade pré-escolar, até 

7 anos. O questionário constava de perguntas objetivas, e foi respondido voluntariamente pelos 

participantes (pais ou responsáveis pela criança), com a opção de concordar ou não com a 

participação da pesquisa, cabe destacar que somente os participantes voluntários que aceitaram 

participar da pesquisa após acesso e concordância do TCLE responderam o formulário, os que 

não concordaram não tiveram acesso ao formulário de questões.  Os dados foram coletados no 

período de 1 semana (Período de 02/01/21 à 09/01/21), a partir da data do envio do formulário. 

  

3. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados foi realizada a partir de todos os questionários respondidos durante 

esse período pré-determinado (1 semana), sem critério específico de seleção, evitando qualquer 

indução do conteúdo das respostas na análise dos dados.  

Assim, depois do levantamento e coleta de dados, foi realizada a análise qualitativa 

desses dados, organizando por unidades de análise a partir das quais foram selecionadas as 

informações coletadas no questionário on-line e discutidas, correlacionando-os à teoria 
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histórico-cultural proposta por Vygotsky. Depois da conclusão do estudo, o resultado da 

pesquisa será disponibilizado aos participantes nos mesmos grupos de WhatsApp aos quais 

foram convidados a participar da pesquisa. 

A pesquisa teve como objetivo compreender as consequências psicológicas do 

isolamento social nas crianças na situação de pandemia e verificar possíveis prejuízos no 

desenvolvimento emocional e comportamental dessas crianças. Para tanto, foi criado um 

questionário no Google Forms® com questões que abrangeram a caracterização dos 

participantes voluntários, relacionadas ao tipo vínculo com a criança, idade, área de atuação 

profissional, número de residentes na casa, número de filhos e questões que abordavam mais 

diretamente a situação de isolamento social e reações da família e da criança, com o cuidado de 

garantir o anonimato dos participantes voluntários.  

A pesquisa contou com a resposta ao questionário de 44 participantes voluntários, dentre 

os quais 42 se identificaram como mães, 1 como pai e 1 responsável, não delimitando o grau 

de parentesco. A idade predominante dos pais foi na faixa etária de 31 a 40 anos (27 respostas), 

sendo que 5 pais se declararam abaixo dos 20 anos, 5 entre 21 e 30 anos, 7 entre 41 e 50 anos 

e nenhum acima de 50 anos. Os participantes se declararam casados (42 respostas), 1 divorciado 

e 1 não respondeu. A pesquisa trouxe que a maioria dos participantes está empregado (38 

respostas) e 6 não estão trabalhando, os quais 22 participantes declararam ter trabalhado em 

casa, 21 dos respectivos cônjuges também trabalharam em casa, e 23 cônjuges não trabalharam 

em casa nesse período de isolamento social da pandemia.  

A respeito da área de atuação dos participantes, obtivemos as seguintes respostas: 

Comércio (3), Autônomo (1), Supervisão (1), Saúde (2), Administração (4), Terapeuta 

ocupacional (2), Gerente de projetos (1), Superior completo (1), Financeiro (1), Médica (2), 

Aeroporto (1), Advocacia ou Direito (3), Dentista (1), Fonoaudiologia (1), Representante 

Comercial (1), Educação (2), Corretora de seguros (1), Bancária (1), Psicologia (1), Terapeuta 

complementar (1), Nutricionista (1), Engenharia de automação (1), Logística (1), Industrial (1), 

Engenharia (1), Analista fiscal (3), Contabilidade (1), Montadora (1) e não declarou (2). 
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A maioria das residências dos participantes da pesquisa possui entre 2 e 4 moradores 

(40 respostas), sendo que 2 participantes declararam que até 2 pessoas moravam em suas 

residências, e 2 pessoas declararam que em suas casas possuem entre 5 e 6 pessoas.  

Os participantes declararam que a maioria possuía uma rede de apoio aos cuidados com 

as crianças (avós, escola, creche) antes da pandemia (38 respostas) e 12 não possuíam. 

Baseado nas respostas dos questionários pelos participantes voluntários, podemos 

identificar que as respostas referentes à caracterização das crianças foram em sua maioria sobre 

a faixa etária de 4 a 7 anos (36 respostas) e a minoria na faixa etária de 0 a 3 anos (8 respostas) 

e a maioria das crianças era do sexo masculino (23 crianças), sendo do sexo feminino 21 

participantes. Os participantes da pesquisa declararam que 27 crianças têm irmãos e 17 crianças 

não possuem irmãos. 

A maioria das crianças recebeu informações dos familiares referentes à pandemia (42 

crianças), apenas 2 crianças não receberam informações sobre a pandemia. Os adultos 

declararam que 35 crianças tiveram efetivo afastamento do convívio familiar (avós, tios e 

primos) e 9 crianças não se afastaram do convívio familiar. De acordo com as respostas dos 

adultos responsáveis, 32 crianças se adaptaram e 12 crianças não se adaptaram à nova rotina. 

Os participantes voluntários informaram que 40 crianças possuem acesso à internet e 4 não 

possuem acesso à internet. Das crianças que possuem acesso à internet, 16 continuaram 

motivadas no aprendizado escolar e 28 crianças perderam interesse no aprendizado após início 

do sistema remoto de ensino. 

Para o desenvolvimento da análise qualitativa da pesquisa utilizamos como base duas 

unidades de análise, como forma de compreender quais os impactos do isolamento social no 

desenvolvimento emocional e comportamental das crianças:  

• Alterações do comportamento da criança durante isolamento social na pandemia  

• Alterações no comportamento da família. 

 

A) ALTERAÇÕES NO COMPORTAMENTO DA CRIANÇA DURANTE 

ISOLAMENTO SOCIAL NA PANDEMIA 
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De acordo com as respostas dos participantes voluntários, a maioria das crianças teve 

efetivo isolamento social da família (tios, avós e primos), conforme orientações do governo.  

Mesmo crianças que não tiveram efetivo afastamento familiar durante a pandemia (9 

crianças), apresentaram alterações no comportamento, diante da situação de pandemia. 

As mães que possuíam rede de apoio antes da pandemia, seja de outros familiares ou 

profissionais, afirmaram que seus filhos apresentaram problemas de comportamento. 

A maioria dos participantes voluntários descrevem que as crianças tiveram alterações 

no comportamento, os mais destacados são: irritabilidade, ansiedade, tédio, nervosismo, e 

transtornos alimentares (falta ou excesso de apetite). Cabe destacar que os participantes 

voluntários que descrevem alterações de comportamento da criança referem que integrantes da 

residência também apresentaram comportamentos diferentes durante a pandemia, como: 

irritabilidade, impaciência, ansiedade e preocupações, alterações de sono e apetite. Conforme 

descrição das alterações dos comportamentos da criança dos participantes voluntários:  

“Ficou mais nervoso quando pede as coisas gritando e mais manhoso.” 

“Ansiedade e nervosismo.” 

“Problemas com sono e tédio.” 

“Tédio e irritabilidade.” 

“Ansiedade, compulsão alimentar, acessos de raiva e de birra.” 

“Irritabilidade, transtorno de comportamento, aumento do apetite.” 

“Tédio, irritabilidade, muito choro, cansaço” 

“Tédio, compulsão alimentar.” 

“Ansiedade, aumento de apetite.” 

Os participantes da pesquisa declararam que 7 crianças apresentaram regressão de 

comportamentos observados em outras fases do desenvolvimento e já superados antes da 

pandemia, por ex., voltar a chupar chupeta, voltar a usar fraldas e 37 não apresentaram nenhuma 

regressão no comportamento. 

As crianças, que possuem acesso à internet, também tiveram acesso a aulas online, 

sendo que algumas continuaram interessadas no aprendizado, outras não. A maioria dos pais 
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que responderam que as crianças não continuaram motivadas no aprendizado, declararam que 

os filhos não se adaptaram à nova rotina. De acordo com as informações da pesquisa, a maioria 

das crianças não se tornou mais dependentes dos pais para brincar nesse período. 

Com relação ao interesse das crianças por brincar, não houve um padrão de 

comportamento especificado. A maioria das crianças não perdeu o interesse ao brincar (41) e 

das que perderam interesse ao brincar (3 crianças), 2 tiveram preferência a assistir televisão ou 

jogar vídeo game e 1 não declarou nenhuma outra preferência.  

Além dessas dificuldades citadas, os pais relataram que as crianças tiveram maior 

necessidade de assistir TV, utilizar celular ou tablete e tiveram maiores dificuldades em lidar 

com regras. Sobre o tema “brincadeira preferidas”, a pesquisa trouxe alguns comentários dos 

participantes, conforme abaixo: 

“Jogos online, faz de conta, boneca” 

“Variadas, divididas entre o vídeo game, jogos de tabuleiro e ‘faz de conta’ no quintal de casa.” 

“Vídeo game e celular” 

“Assistir desenho.” 

“Maior necessidade de assistir desenho.” 

“Desenhar, assistir desenhos, fazer slime, cozinhar.” 

“Casinha, bonecas e tablete.” 

“Brincou menos, não sei dizer”, e a mesma mãe declarou “Criança ficou muito apática, só 

queria tv, preocupação financeira” 

“Na verdade, viciou na televisão.” 

“Andar de bicicleta, vídeos nos tabletes.” 

“Lego, bicicleta e desenho na TV.” 

“Jogos, celulares (mas não deixo o tempo que deseja), andar de bicicleta...sempre querendo a 

atenção de adultos.” 

É importante notar que os participantes da pesquisa declararam que as crianças não 

deixaram de brincar, mas quando foi perguntado quanto às brincadeiras favoritas das crianças 

(16 respostas), o uso de tecnologias foi o mais frequentemente respondido, aspecto que pode 
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estar relacionado ao controle de acesso aos ambientes externos e outras relações decorrente da 

situação de isolamento. 

 

B) ALTERAÇÕES NO COMPORTAMENTO DA FAMÍLIA 

Conforme destacado na unidade de análise anterior, foi identificado que a maioria dos 

participantes voluntários que observaram alterações de comportamento na criança, também 

perceberam alterações de comportamento em si mesmos ou nos moradores da casa. Segundo 

dados da pesquisa, a maioria das crianças presenciou estas alterações no comportamento dos 

familiares, o que significa que a alteração no comportamento dos membros da família parece 

ter refletido alterações no comportamento das crianças.  

A maioria dos participantes voluntários destacam que com relação à dependência do 

adulto para atividades, como o brincar, não perceberam aumento da dependência da criança 

nesse período, mas os participantes que responderam que observaram maior dependência das 

crianças referiram que a maioria se mostrou mais disponível à essa solicitação (22 respostas). 

As maiores dificuldades que os adultos que trabalharam (22 respostas) tiveram ao lidar 

com as crianças na pandemia foram relacionadas à “adaptação das atividades online das 

crianças” (32 respostas), “desobediência, dificuldade ao lidar com regras” (28 respostas) e 

“adaptação da nova rotina de trabalho” (16 respostas). 

Os participantes voluntários descrevem que alguns membros da família tiveram 

alterações no comportamento, tais como: irritabilidade, impaciência, ansiedade e preocupações, 

e a maioria das crianças presenciou ou compartilhou destas alterações no comportamento dos 

familiares.  

Algumas mães que participaram da pesquisa destacam que, mesmo estando 

desempregadas nesse período, não conseguiram estar mais disponíveis para a criança. (3 

respostas). Dos participantes que não conseguem estar mais disponíveis, 2 declararam 

alterações no comportamento da criança e na família e 1 mãe descreve alterações no 

comportamento apenas da família. Segundo descrição: 
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“No começo a pandemia, houve maior dificuldade, mas tivemos que nos adaptarmos junto a 

escola e professores. Mas conseguimos finalizar o trabalho das crianças. 

“E a criança sim, muito tempo em casa e com a mãe, acaba regredindo um pouco. As respostas 

afiadas. Mas acho que também tivemos tempo bom, pois, uma desacelerada, mais tempo com 

os filhos juntos.” 

“Tive que contratar ajuda para poder continuar trabalhando.” (nesse caso, o participante 

voluntário descreve que precisou contratar uma babá para auxiliar nos cuidados com as 

crianças). 

“Passou a ficar com uma prima da mesma idade de temperamento bem colérico. E como 

revezamos as casas para podermos trabalhar ficou brava e irritada e chorona.” 

 

Com o intuito de compreender os possíveis prejuízos psicológicos e comportamentais 

nas crianças durante o isolamento social, foram utilizadas como base duas unidades de análise: 

alterações do comportamento da criança durante o isolamento social na pandemia e alterações 

no comportamento da família. A análise dos dados foi qualitativa, apesar de utilizar de dados 

quantitativos para compreender as características dos familiares das crianças, e das próprias 

crianças, tomando-se o cuidado com o anonimato dos mesmos. 

No que diz respeito à unidade de análise “Alterações no Comportamento das Crianças 

Durante o Isolamento Social”, a pesquisa trouxe que a maioria das crianças cumpriu o 

isolamento social, e mesmo as crianças que não cumpriram, apresentaram alterações no 

comportamento. As crianças apresentaram irritabilidade, ansiedade, tédio, nervosismo e 

transtornos alimentares (falta ou excesso de apetite). É importante destacar que o 

comportamento das crianças refletiu alterações do comportamento da família, o que denota a 

influência do outro no desenvolvimento da criança. 

Algumas crianças apresentaram também regressão no comportamento, como voltar a 

chupar chupeta, usar fraldas, dependência do adulto, etc.  

A maioria das crianças teve acesso à internet e às aulas online, no entanto, algumas delas 

perderam o interesse no aprendizado e não se adaptaram à nova rotina. 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 

 

 

17 

O fechamento das escolas brasileiras no ano de 2020 provocou uma profunda alteração 

na rotina dos brasileiros. As crianças precisaram de mais atenção de pais ou cuidadores para 

suas necessidades, tais como: alimentação, afeto e aprendizagem, este último, um item inédito 

na rotina dos familiares. 

A maior convivência da criança com seus familiares devido ao isolamento social causou 

uma alteração estrutural no funcionamento da família. Pais que trabalharam em casa precisaram 

auxiliar nos cuidados com as crianças e conciliar afazeres domésticos, ou ainda enfrentar 

problemas financeiros e desemprego, e às vezes, precisaram lidar com adoecimentos e perdas 

de familiares pela Covid-19. Conforme aponta REGO (2014) a aprendizagem da criança se 

inicia muito antes de entrar na escola, ainda no seio familiar, no seu cotidiano, no entanto, essa 

aprendizagem é limitada. A criança, como ser social, desenvolve-se psíquica e socialmente 

através do outro, através do contato com a cultura.  

Conforme pudemos verificar na unidade de análise “Alterações no comportamento da 

família”, o ambiente familiar influencia diretamente na saúde mental e comportamentos dos 

familiares, mesmo que apenas um integrante da família esteja com problemas ou alterações no 

comportamento. As crianças, na maioria das vezes, presentes nesse contexto, podem absorver 

a carga negativa, não somente da família, como também da situação atual que estamos vivendo. 

Até mesmo uma fala de um participante trouxe a questão de o adulto ter consciência sobre sua 

influência no comportamento da criança: “Uma questão importante seria se o responsável pela 

criança tem consciência sobre sua influência no comportamento da criança (exemplo transmitir 

sua ansiedade e preocupação), e se a família precisou de apoio psicológico para um dos 

membros ou para a família como um todo”.  

Apesar da influência genética e biológica, os fatores considerados 

psicossociais, como a família desestruturada, o desemprego, a pobreza e a 

dificuldade de acesso à saúde e educação, e os fatores ambientais, como 

doença na família, morte de alguém querido e até uma situação de divórcio, 

atualmente têm despertado a atenção dos pesquisadores por serem 

causadores de estresse, modificadores do ambiente e aumentarem a 

probabilidade do aparecimento de problemas emocionais interferindo no 

comportamento do indivíduo (MATOS, et. al, 2015, p. 2158). 
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As maiores dificuldades dos adultos com relação às crianças durante a pandemia foram: 

adaptação das atividades online das crianças, desobediência ao lidar com regras e adaptação da 

nova rotina de trabalho. 

As alterações de comportamento mais frequentemente observadas nas crianças, de 

acordo com a pesquisa foram: irritabilidade, ansiedade, tédio e nervosismo, alterações no sono 

e alimentação.  

As crianças reagem emocionalmente, manifestando: dificuldade de concentração, 

irritabilidade, medo, inquietação, tedio, sensação de solidão, alterações de padrão do sono e 

alimentação. Os familiares muitas vezes têm dificuldades ao lidar com as manifestações dessas 

crianças, já que se encontram emocionalmente alterados por estarem lidando com outros tipos 

de estressores, e consequentemente ficam mais ansiosos e estressados (ATUALIZAÇÃO EM 

SAÚDE MENTAL, 2020). 

Na unidade de análise “Alterações no comportamento da criança”, a maioria dos 

participantes voluntários da pesquisa respondeu que as crianças tiveram alterações de 

comportamento na pandemia, devido aos mais variados motivos: isolamento social, contratação 

de auxílio nos cuidados com as crianças, convívio com familiares, adaptações na rotina tanto 

da criança quanto do adulto. 

A criança, ao deixar de frequentar a escola presencialmente deixa de ter contato com 

seus pares e com os professores. Vygotsky considera que a interação social é primordial para o 

desenvolvimento das funções intelectuais especificamente humanas do indivíduo inserido no 

grupo cultural, mediados através de signos e do outro (REGO, 2014). 

A respeito da educação escolar, Vygotsky destaca que a escola tem papel primordial no 

desenvolvimento da criança. Os professores, influenciados pela teoria inatista (biológica) 

aguardam o desenvolvimento maturacional do aluno para que o aprendizado ocorra. No entanto, 

Vygotsky afirma que o envolvimento da criança no mundo social e cultural é primordial para 

que o aprendizado efetivamente aconteça, pois é somente através da escola, principalmente do 

educador, ao assumir o papel de mediador, que organiza os conteúdos, dos conhecimentos 

acumulados pela humanidade (como a atenção voluntária, a memória lógica, o pensamento 
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teórico, a capacidade de leitura e escrita) que ainda não estão formados na criança, pode ocorrer 

o desenvolvimento. O conceito de maturação no desenvolvimento da criança, dá um papel 

determinante para o aprendizado escolar, no desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores (ASHBAR; NASCIMENTO, 2013). 

O comportamento das crianças durante o isolamento social, declarado pelos 

participantes como “tédio e irritabilidade” pode se justificar pelo fato de conviverem tanto 

tempo com os familiares e desenvolverem somente atividades cotidianas, e mesmo que possua 

acesso aos conteúdos online disponibilizados pela escola, deixa de ter contato direto com o 

educador e os colegas. 

Vygotsky denomina o aprendizado diário da criança de “conceitos cotidianos ou 

espontâneos”, estes adquiridos através da experiência pessoal e “conceitos construídos” os 

adquiridos na escola, denominados “conceitos científicos”. Ambos os conceitos se 

complementam e formam o que podemos chamar do desenvolvimento de funções psicológicas 

superiores, que exige da criança uma intensa atividade mental.  

O desenvolvimento das funções psicológicas superiores se inicia então na fase mais 

precoce da infância. O aprendizado escolar tem papel fundamental na formação de conceitos 

do indivíduo, já que traz o aprendizado que não está presente em seu cotidiano. A formação de 

conceitos não depende somente da vontade do indivíduo, mas também do meio que está inserido 

(REGO, 2014). 

O aprendizado mediado através de equipamentos tecnológicos traz algumas dúvidas 

quanto à aprendizagem efetiva, baseada na teoria sócio–histórica de Vygotsky. Primeiramente, 

precisamos considerar que o educador fica em dúvida se a criança compreendeu bem a tarefa, 

já que não existe contato direto com ele. Problemas tecnológicos podem surgir, como: falta de 

energia, indisponibilidade de sinal de internet, problemas nos computadores, e esses fatores 

influenciam no momento de contato com o educador e aos conceitos desenvolvidos pela escola. 

Quanto ao aprendizado, a escola deve se preocupar com a metodologia e providenciar 

materiais adequados para a compreensão dos alunos, para que possam realizar as tarefas pelo 

computador, o instrumento mediador do seu aprendizado. Esse conteúdo deve conter atividades 
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que precisem de auxílio, de forma que possa ser acessada a Zona de Desenvolvimento Proximal 

do aluno. 

Outra questão que devemos considerar com as aulas online seria o relacionamento 

aluno-aluno, que é também mediada pelo computador, se houver interesse da criança em manter 

contato com os outros colegas, caso contrário torna-se inexistente nesse contexto de pandemia. 

Desta forma, novos estudos a respeito do uso da tecnologia são necessários para 

verificar a eficiência da formação de conceitos no indivíduo. O aprendizado online cumpre o 

papel de formação de conceitos? 

Com relação ao baixo envolvimento social, um estudo em crianças portuguesas indica 

que estas apresentaram dificuldades posteriores em manter relações positivas com seus pares, 

pouca flexibilidade frente a novas situações e são caracterizadas como mais inibidas e com 

tendência a minimizar seus impulsos e emoções. Além disso, foram verificados também 

comportamentos agressivos associados à dominância, menos presentes nas crianças com baixo 

envolvimento social (SANTOS; et.al, 2015). 

As crianças continuaram interessadas em brincar durante o isolamento social, e, quando 

perguntado sobre as brincadeiras preferidas das crianças nesse período, destacou-se o uso de 

tecnologias (TV, celular e tablete), o que pode estar relacionado ao controle de acesso aos 

ambientes externos. As brincadeiras infantis mais citadas foram: brincadeiras populares (pega-

pega, esconde-esconde, queimada, etc), andar de bicicleta, brincar com carrinho, brincar de 

boneca e fazer pinturas. 

A maioria dos participantes voluntários da pesquisa declarou que as crianças não se 

tornaram mais dependentes dos adultos para brincar, e para as crianças que tiveram essa 

solicitação, a maioria dos adultos esteve disponível. 

Um dado relevante trazido pelos participantes da pesquisa foi que as crianças 

permaneceram interessadas em brincar durante o isolamento social. O brincar para a criança é 

importante, pois é através dessa atividade que ela aprende a organizar as emoções, pelo prazer 

que proporciona. As crianças imitam ainda, as relações humanas, reproduzindo as ações do 
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adulto, ao brincar de casinha, por exemplo. Os jogos também são importantes para o 

desenvolvimento do psiquismo, além de exercitar a memória, o pensamento e a imaginação.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A situação de isolamento social gerada pela pandemia da Covid-19, conforme 

descrições de estudos preliminares, ainda é um fenômeno recente e evidenciava que poderia 

acarretar alterações emocionais e no comportamento das crianças, desse modo, o presente 

trabalho objetivava compreender quais alterações no comportamento poderiam surgir durante 

a pandemia e seus impactos emocionais. Através da análise dados foi evidenciado que a maioria 

das crianças, segundo a descrição dos participantes voluntários apresentou alguma alteração do 

comportamento, as mais frequentes foram: irritabilidade, impaciência, ansiedade e 

preocupações, alterações de sono e apetite. Essas alterações do comportamento foram 

relacionadas às alterações da rotina da criança, como mudança de cuidadores, pais trabalharem 

em casa e principalmente à alteração do comportamento da família, em que algum familiar 

também mostrou irritação, ansiedade e preocupações.  

É importante compreender quais as alterações do comportamento infantil e a relação 

com os aspectos do entorno para pensar possibilidades de minimizar impactos ao 

desenvolvimento da criança. Para verificar as consequências futuras dos comportamentos das 

crianças são necessários novos estudos e observações comportamentais após o período de 

pandemia.  

Os resultados da pesquisa nos mostram também que a situação de pandemia trouxe um 

grande impacto no funcionamento da família brasileira, e os pais que tiveram que trabalhar em 

casa também tiveram que se adaptar à sua nova rotina de trabalho, às aulas online dos filhos, 

além de conciliar os efeitos psicológicos do isolamento social refletidos nas crianças, os 

afazeres domésticos e os cuidados usuais com as crianças.  

Para verificar a aprendizagem das crianças durante a pandemia, por intermédio da 

tecnologia também precisam ser desenvolvidos mais estudos, pois virtualmente, os professores 

não conseguem se certificar que os alunos compreenderam as tarefas e aprenderam eficazmente, 
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além disso, ambas as partes, alunos e professores podem enfrentar problemas tecnológicos, 

como falhas na conexão da internet e problemas nos computadores ou celulares, o que pode 

influenciar no contato entre professores e alunos. A escola também precisa adequar a 

metodologia a ser utilizada para os alunos que estão aprendendo através das tecnologias. 

Com relação aos tipos de brincadeiras durante o isolamento, as crianças ficaram 

limitadas. Os equipamentos eletrônicos, como computador tablete e celulares, foram os mais 

utilizados, seguidos de brincadeiras populares (pega-pega, esconde-esconde e queimada), 

brincar de carrinho, bonecas e pinturas. O uso da tecnologia pode ter sido frequente devido à 

situação de isolamento social. 

É necessário conversar com as crianças a respeito da pandemia, de forma que consigam 

compreender, no entanto, precisamos considerar a estrutura parental para tais esclarecimentos. 

Durante o confinamento, com a alteração da rotina, e acúmulo de tarefas, provavelmente 

tenham menos tempo disponível para as crianças. 

Além do diálogo, é importante que as crianças tenham uma rotina dentro de casa, que 

não somente seja ocupada por equipamentos eletrônicos, como televisão ou tablets, e que 

continuem, assim como na escola, a serem estimuladas, através de atividades como: a leitura, a 

escrita, os desenhos, os jogos, e se a criança tiver irmãos, brincadeiras em conjunto com eles. 

Os pais ou cuidadores precisam estimular esta nova rotina auxiliando no desenvolvimento 

emocional da criança. 
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ANEXO: QUESTIONÁRIO 

1. Qual seu grau de parentesco com a criança? 

(  ) mãe (  ) pai  (  ) madrasta  (  ) padrasto (  )responsável  

2. Qual a faixa etária da criança? (  ) de 0 a 3 anos (  ) de 4 a 7 anos 

3. Qual o sexo da criança? (  ) feminino (  ) masculino 

4. A criança tem irmãos? (  ) sim  (  ) não 

5. Qual a faixa etária do(a) Sr.(a)? 

(  ) abaixo de 20 anos  (  ) entre 21 e 30 anos  (  ) entre 31 e 40 anos  (  ) entre 41 e 50 anos (  ) 

acima de 51 anos 

6. Qual o estado civil do(a) Sr. (a)? 

(  ) solteiro (  ) casado (  ) separado  (  ) divorciado(  ) viúvo  (  ) Amasiado 

7. Quantas pessoas moram na sua residência, incluindo a criança? 

(  ) até 2 (  ) entre 2 e 4  (  ) entre 5 e 6 (  ) acima de 7 

8. O/A Sr(a) está empregado atualmente? (  ) sim  (  ) não 

9. Se sim, qual é sua área de atuação?______________________________ 

10. O/A Sr(a) fez ou faz “home office” (trabalha em casa) durante o isolamento? 

(  ) sim  (  ) não 

11. Caso o/a Sr(a) possua um cônjuge, ele(a) fez ou faz “home office” durante o isolamento? (  

) sim  (  ) não 

12. A criança recebeu esclarecimentos dos pais ou da escola a respeito da pandemia? (  ) sim

 (  ) não 

13. Houve efetivo afastamento da criança do convívio com outros familiares – avós, tios, 

primos – durante o isolamento social? (  ) sim    (  ) não 

14. Antes da pandemia existia uma rede de apoio – avós, escola, creche – que auxiliavam nos 

cuidados com a criança? (  ) sim  (  ) não 

15. Após o encerramento das atividades escolares presenciais, de acordo com a opinião do/a 

Sr. (a), seu/sua filho(a) se adaptou à nova rotina? (  ) sim (  ) não 

 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 

 

 

26 

16. Seu/sua filho(a) apresentou algum comportamento diferente do habitual, como por 

exemplo, problemas com sono, falta de apetite, irritabilidade, tédio, nervosismo durante o 

isolamento? (  ) sim (  ) não 

Se sim, qual (is)______________________________ 

17. Com o isolamento social, o/a Sr.(a) tem notado algum tipo de comportamento diferente 

em algum integrante da sua família, comparando-se com o período anterior à pandemia, como 

descrito abaixo: 

(  ) agressividade física  (  ) irritabilidade    (  ) xingamentos 

(  ) agressividade verbal  (  ) impaciência           (  ) tristeza 

(  ) nenhuma das anteriores         (  ) ansiedade              (  ) preocupação 

18. Se a resposta da pergunta anterior foi afirmativa, a criança presenciou ou presencia algum 

dos eventos descritos? (  ) sim (  ) não 

19. O/A Sr.(a) possui acesso à internet? (  ) sim (  ) não 

20. Seu/sua filho(a) teve acesso às aulas online disponibilizadas pela escola? 

(  ) sim  (  ) não 

21. Se  seu/sua filho(a) participou das aulas online durante o isolamento, ele(a) continuou 

motivado(a) no aprendizado? (  ) sim (  ) não 

22. Houve algum regresso no comportamento do seu/sua filho(a), como voltar a ter 

comportamentos já superados, durante o isolamento? (Ex: voltou a chupar chupeta, tomar 

mamadeira, usar fraldas?) (  ) sim (  ) não 

23. A criança esteve interessada em brincar durante o isolamento? (  ) sim 

(  ) não 

24. Quais brincadeiras e maiores interesses da criança nesse período de isolamento? 

24. A criança tornou-se mais dependente do(a) Sr (a). para brincar, ao compararmos com o 

período anterior à pandemia? (  ) sim (  ) não 

      Se tornou-se mais dependente, como tem lidado com essa situação? Consegue estar mais 

disponível para criança? 
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25. Quais as maiores dificuldades encontradas com relação à criança, durante o período de 

isolamento devido pandemia Covid-19? 

(  ) Adaptação da rotina de trabalho 

(  ) Adaptação atividades escolares on-line da criança 

(  ) Maior dependência da criança 

(  ) Desobediência, dificuldade da criança lidar com regras 

(  ) Nenhuma dificuldade 

(  ) Outras? Quais:_______________________________________________ 

Obrigada pela participação da pesquisa! 
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RESUMO 
 

A violência doméstica pode ser reconhecida como um problema social e de 

saúde pública, sendo desenvolvida cotidianamente em uma estrutura social de 

dominação bem como com características patriarcais. Dessa forma, o presente 

trabalho destina-se a apresentar e contextualizar o papel da mulher na sociedade 

mediante informações históricas e padrões que, infelizmente, prevalecem na 

atualidade. Assim torna-se possível através do resgate histórico a análise da 

violência doméstica na contemporaneidade utilizando-se do olhar da Psicologia 

Social para isso. Pretende abordar também conceitos e pensamentos do 

movimento feminista que se apresenta como ferramenta de poder no 

enfrentamento da violência doméstica. O método para desenvolvimento e 

validação desse artigo se fez possível a partir de uma pesquisa com caráter 

qualitativo, utilizando-se da participação de psicólogas que atuam/atuaram com 

mulheres vítimas de violência doméstica nos trazendo validações e novas 

reflexões acerca do problema social apresentado. Foram discutidas três 

categorias nos resultados e discussão: a questão social/cultural da violência 

doméstica; possibilidades de enfrentamento e o papel da Psicologia no combate 

à violência doméstica e; o feminismo como possibilidade para a Psicologia. 

Conclui-se com a importância de quebrar com a propagação de pensamentos e 

falas do senso comum, bem como estimular que profissionais da saúde, em 

específico psicólogas, não se tornem passíveis aos atos de violências 

observados, mas que sim assumam posicionamento contrário e responsável 

como requer o Código de Ética. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mulher; Violência Doméstica, Psicologia Social. 
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1.INTRODUÇÃO 

1.1 Dados sobre a violência doméstica 

 

Quando se fala sobre a mulher, é possível observar que, ao longo da 

história, ela ocupou (e talvez ainda ocupe até hoje) uma posição de inferioridade 

quando comparada ao homem, infelizmente (CARNEIRO & FRAGA, 2012). Isso 

se deve, em grande parte, ao lugar que a figura feminina é colocada e entende-

se aqui que a questão histórico social brasileira é, em sua maioria, responsável 

pelo grupo feminino ocupar e realizar muitas vezes atividades pouco valorizadas 

e discriminadas pela sociedade.  

E isso se dá em diversos aspectos de sua vida, seja pessoal e até mesmo 

profissional. No âmbito pessoal, não são raras as famílias em que a mulher 

assume os cuidados da casa e dos filhos, mesmo trabalhando fora. Socialmente, 

ocupa esse lugar porque lhe foi ensinado que assim é e é assim que deve ser 

feito. Em muitos lares brasileiros, não há nenhuma divisão dessas 

responsabilidades entre homens e mulheres, o que acaba sobrecarregando a 

figura feminina, que faz a segunda e muitas vezes a terceira jornada de trabalho 

dentro de sua própria casa. Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), publicou em 2018, dados que corroboram com 

os supracitados ao mostrar que em famílias nucleares o cuidado do lar e 

afazeres domésticos estão principalmente na mão de mulheres.  

No quesito profissional, também não há muita diferença: tal situação de 

‘inferioridade’ que a mulher carrega pode ser validada ao se observar que a 

inserção da mulher no mundo do trabalho vem acompanhada por notável 

discriminação não só apenas pelas posições de ocupações, mas principalmente 

pela divergência de salários perante os gêneros (MAIA; LIRA, 2004).  

No século XXI, vê-se alguns avanços conquistados pelas mulheres, como 

a crescente participação no mercado de trabalho e, consequentemente, as 

atividades econômicas junto ao poder de compra. Mas, ainda são reproduzidas 

muitas situações em que se observa o quanto essa figura de subalterna se 

perpetua, mesmo com muita luta em prol da igualdade entre gêneros 

(CARNEIRO; 2013). Porém, algo que nos chama muito a atenção quando se fala 
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sobre a mulher é a questão da violência doméstica que se faz presente 

atualmente, vivenciada por diversas mulheres ao redor do globo. É um fenômeno 

que não acontece exclusivamente com mulheres que apresentam determinada 

característica específica, mas está presente na vida de mulheres das mais 

variáveis etnias, religiões, classes sociais e idades (CARNEIRO & FRAGA, 

2012).  

Dito isso, é importante assumir que este trabalho irá discutir a questão da 

violência doméstica contra a mulher. E para isso, é necessário definir o que 

estamos chamando de violência doméstica. O que aqui está sendo referido como 

‘doméstico’ se dá pelo fato de violências de diversos tipos ocorrerem dentro das 

unidades de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculos familiares. 

Ainda, é possível acrescentar que, em sua maioria, a violência acontece pelas 

mãos daqueles que são parceiros que mantem ou mantiveram relações íntimas 

com essas mulheres (MIURA; SILVA; PEDROSA; COSTA & NOBRE FILHO, 

2018). Afirma-se, então, que nesse artigo, esse termo será utilizado para tratar 

das mais diversas maneiras de violência que se apresentam contra a mulher em 

seu âmbito doméstico, sejam elas de ordem física, verbal, financeira, 

psicológica, sexual e outras que possam aparecer e que não estão contempladas 

aqui.  

Ainda falando sobre essa violência, Lenore Walker trazido por Instituto 

Maria da Penha (1979) explica o ciclo da violência em estágios, sendo o primeiro 

deles a presença de tensão no homem, que desconta suas sobrecargas 

psíquicas, emocionais e físicas em sua parceira. É possível observar nessa fase 

que a mulher busca controlar a situação e acaba por pedir desculpas que 

expliquem o(s) comportamento(s) masculino. Esse momento de tensão pode 

durar dias, meses ou até anos e é sempre algo que vai aumentando com o 

passar do tempo, até que culmina no próximo estágio, o segundo, que é marcado 

pela explosão, sendo a violência em si. Mais uma vez, é importante destacar que 

essa violência pode ser verbal, física, psicológica, moral e patrimonial. Após esse 

momento, tem-se o terceiro e último estágio, que é marcado pelo 

arrependimento, em que o agressor se torna carinhoso e age como quem quer 

corrigir seus atos agressivos do passado. É nesse estágio em que se observam 

as promessas de que o(s) episódio(s) de violência não irá(ão) mais se repetir. 
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Também é comum escutar frases relacionadas a mudança em seu 

comportamento. A mulher, confundida por esse discurso, acredita em tais 

promessas, renuncia a seus “direitos e recursos” (e permanece com o agressor, 

até que o ciclo volte ao primeiro estágio. Dessa maneira, é possível compreender 

o ciclo da violência como algo que acontece dentro de um contexto conjugal e 

se (re)produz como ações que são constantemente repetidas e nas quais um 

estágio leva a outro.  

Todo esse ciclo de violência acontece dentro de muitos lares brasileiros. 

Dados atuais mostram que o Brasil registra um caso de agressão a mulher a 

cada quatro minutos (AMÂNCIO; CUBAS & ZAREMBA, 2019). Dados do 

Ministério da Saúde também trazidos pelos autores corroboram com os dados 

anteriormente apresentados, pois, segundo eles, aumentaram as notificações de 

agressões físicas, violência psicológica, estupro marital, assédio no trabalho e 

uso de armas de fogo contra mulheres.  

Também, os dados apresentados pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) no ano de 2019 apontam que o índice de violência doméstica é 

maior para mulheres economicamente ativas, nas quais 52,2% afirmam sofrer 

violência doméstica. É interessante ressaltar que esse número representa 

praticamente o dobro registrado pelas que não participam do mercado de 

trabalho, 24,9%, fazendo-se assim visível que a independência financeira da 

mulher não a deixa menos sucessível a tais violências, o que, de maneira 

alguma, minimiza a importância da mulher entrar no mercado de trabalho, 

buscando sua independência financeira. 

Ainda falando sobre dados da violência contra a mulher, no ano de 2011, 

foi documentado pelo DataSenado que 32% das mulheres entrevistadas relatam 

ter sofrido violência doméstica e mesmo assim continuaram convivendo com os 

agressores. Dessas, 18% afirmaram ainda estar sofrendo violência, sendo 20% 

violências constantes e 40% episódicas. Já uma outra pesquisa divulgada pelo 

DataSenado em 2013 mostrou, estatisticamente, as principais causas pelas 

quais as mulheres não denunciam violências domésticas sofridas. 74% afirmam 

que não denunciam por medo do agressor, 34% devido a dependência 

financeira, 34% pela preocupação com a criação dos filhos, 26% por vergonha 
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da agressão, 23% pela falta de punição, 22% por acreditarem que seria a última 

vez, 19% não conhecem seus direitos e 2% por outros motivos. 

Os dados aqui apresentados confirmam a relevância sobre a discussão 

dessa temática e, infelizmente, achar esse tipo de material não é tarefa difícil. 

Muitas vezes, parece que não há luz no final do túnel.  

Mas há! Talvez a conquista mais conhecida dentre os avanços em relação 

a erradicação da violência contra a mulher – sem desmerecer outras conquistas, 

claro – possa ser a Lei nº 11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da 

Penha. Tal lei é pautada na eliminação de todas as formas de violência contra a 

mulher, sendo assegurada pelo 8º parágrafo do artigo 226 da Constituição 

Federal afim de prevenir, erradicar e punir tais atos de violência.  

O reconhecimento social da violência doméstica contra a mulher pode ser 

visto como recente, sendo concomitante com os movimentos feministas no país. 

Em contexto histórico, desde 1980 houve buscas para que a integridade física e 

psicológica da figura feminina fosse assegurada de forma jurídica diante ao 

reconhecimento do mesmo como um problema de políticas públicas que requer 

a atuação dos organismos governamentais de políticas para mulheres em 

situação de violência. Segundo Santos (2010), nessa época pode observar-se o 

reconhecimento de lutas femininas com a criação de órgãos que pudessem 

auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica e/ou sob risco de morte, houve 

a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), da primeira 

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e a primeira Casa Abrigo, acontecidos 

estes de grande importância para as lutas feministas.  

Segundo Oliveira (2007), as políticas públicas podem ser entendidas 

como respostas do Estado às demandas sociais de interesse coletivo, sendo 

essas ações ou projetos direcionados para setores específicos que requerem 

também a necessidade de parceria entre o Estado e a sociedade civil.  Dessa 

forma, a Lei Maria da Penha representa um marco político nas lutas pelos direitos 

das mulheres no país.  

Apesar de todos os índices que serão abordados ao discorrer da 

pesquisa, é necessário contabilizar avanços, visto que no país vive um momento 

promissor no qual pode ser observado o reconhecimento do fenômeno da 
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violência doméstica e familiar como um problema social, no qual as respostas 

devem ser construídas através políticas públicas (PASINATO; WÂNIA, 2015). 

Outro ponto aqui de extrema relevância a ser abordado pauta-se nos índices 

alarmantes quanto ao feminicídio ao grupo de mulheres negras que continuam 

desassistidas. De acordo com o Atlas da Violência 2019, observa-se  que a 

desigualdade racial é gritante, uma vez que 66% de todas as mulheres 

assassinadas no país em 2017 são negras, fato esse que, além de reforçar a 

existência do racismo no Brasil, se apresenta também na intersecção entre o 

fenômeno da violência doméstica e a questão da raça.   

Já se compreende perante todos os dados supracitados que as mulheres 

são vítimas das mais variadas formas de discriminação no país, e que já sofrem 

homicídios em razão do gênero (feminicídio). Porém, a mulher negra sofre dupla 

opressão, tanto por ser mulher como por ser negra. Tal afirmação pode ser 

comprovada ao observar os dados disponibilizados pelo Atlas da Violência 2019, 

ao comparar que a taxa de homicídios entre mulheres não negras teve 

crescimento de 4,5% entre 2007 e 2017 enquanto a taxa de homicídios de 

mulheres negras cresceu 29,9%. É importante frisar, mais uma vez, a posição 

de vulnerabilidade da mulher negra no contexto da violência doméstica, como os 

dados mostram. 

Assim, diante a todos os fatos percorridos até aqui, entende-se como 

relevante a busca por discussões referentes ao tema, dando espaço para que a 

população feminina, negra e branca, seja assegurada com condições de vida 

dignas sem que sofram a sombra do medo do feminicídio – e também aliado ao 

racismo que atualmente pode ser visto como uma situação pandêmica de 

violências. 

Por fim, encerra-se este primeiro subitem demonstrando conceitos 

fundamentais e explanações para entender o fenômeno da violência contra a 

mulher, corroborado por dados recentes que apontam o quanto é urgente a 

discussão sobre a temática. Pretende-se, a partir de agora, trazer também outros 

enfoques, como as questões sociais, que serão abordadas no próximo tópico 

desta introdução. 
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1.2 Questões socioculturais relacionadas a violência doméstica – um olhar para 

a música e o cinema 
 

Ao refletir sobre a violência doméstica e suas implicações na sociedade 

faz-se imprescindível abordar algumas questões que, por muitas vezes, passam 

despercebidas e/ou não recebem a devida atenção e problematização. Segundo 

Pires (2015), a sociedade muitas vezes é indiferente aos valores humanitários 

consagrados em regiões mais desenvolvidas do mundo, colaborando dessa 

forma para a perpetuação de inúmeras formas de depreciações e violências 

contra a figura feminina.  

Nesse subitem, pretende-se falar sobre algumas questões que perpetuam 

a violência contra a mulher em nossa sociedade. Porém, sabe-se das limitações 

desse artigo em trazer todas elas. Assim, optou-se por falar sobre a música como 

fator importante, mas não único, para naturalizar o fenômeno na sociedade 

brasileira. Também é possível observarmos a dispersão de conteúdos que 

difamam e violentam a figura feminina em outros meios de mídia, nesse caso em 

especial a imagem da mulher no cinema, que são em sua maioria estereotipadas 

com um padrão de perfeição imposto ao olhar masculino.  

Segundo Gubernikoff (2009) pode concluir-se que os homens foram os 

produtores das representações femininas existentes até hoje no mundo do 

cinema, fazendo influências nas formas de ser e agir, fazendo com que as 

mulheres contemporâneas busquem se encaixar nas imagens projetadas pelos 

meios de comunicação. Dessa forma, esse contexto pode ser observado como 

um fenômeno social no qual o corpo da mulher é um espetáculo a ser olhado. 

Compreende-se a identificação da mulher através de uma sedução em direção 

a sua feminilidade sendo por sua vez sinônimo de atração sexual e 

disponibilização para homens. 

Como mencionado, um desses pontos pode ser observado também em 

canções, sendo elas responsáveis pela transmissão de ideias e valores 

socioculturais através de gerações. Atualmente, é perceptível, principalmente 

entre os jovens, o fato de consumirem músicas que inferiorizam, depreciam, 

humilham, vulgarizam e expõe a figura da mulher, não ocorrendo essas apenas 

em um gênero musical, mas sim em boa parte deles. A controvérsia se encontra 
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no fato de que quem consome músicas de cunho depreciativo, na maioria das 

vezes, não se policiam quanto à forma pejorativa que a figura feminina é 

apresentada, e quando há a interpretação consciente não se observa ações 

reflexivas diante a problemática, fato esse que se deve a naturalização do 

contexto pela sociedade. Dessa forma o cenário musical supracitado pode ser 

visto como um retrocesso sociocultural que fortalece a cultura da violência contra 

a mulher (BARROS; FERREIRA, 2019). 

Portanto, a abordagem dessa temática mostra-se significante uma vez 

que se busca pensar em formas de enfrentamento no combate ao preconceito e 

em todas as formas de violência contra a mulher. E quando se fala sobre o 

machismo e a violência de gênero no mundo musical, observa-se que isso não 

é algo recente. Músicas como “Se te agarro com outro te mato” de Sidney Magal 

lançada em 1977 já tem muito a nos dizer apenas com o seu título, 

demonstrando nesse caso uma relação de opressão e violência, bem como um 

relacionamento devidamente abusivo. Dessa forma, é possível enfatizar o modo 

como a mulher é visualizada pela sociedade e especificamente pelos homens 

como objeto de sua propriedade qual deve satisfazer seus desejos e cumprir 

suas ordens entrando muitas vezes em um estereótipo social que propicia cada 

vez mais a noção de patriarcalismo. 

Mas o que se tem aqui a ressaltar pauta-se na naturalização do machismo 

nos mais diversos âmbitos sociais e, nesse caso, a música possui como papel a 

transmissão de valores, preconceitos assim como o seguimento de padrões 

historicamente construídos (PIRES, 2015). Saffioti em seu livro “Gênero, 

patriarcado e violência” (2004) informa quanto a “pedagogia da violência”, no 

qual tem-se o incentivo para que os homens exerçam seus papeis de força e 

dominação contra as mulheres, sendo nesse caso a música como ferramenta de 

incentivo as novas gerações aos mesmos atos patriarcais já ocorrentes. 

Mas, em contrapartida podemos positivamente observar a resistência e o 

surgimento de trabalhos femininos de grandes nomes no ramo artístico que 

através de seu trabalho e suas letras nos trazem boas reflexões e reafirmações 

enquanto nossos papeis sociais e lutas, problematizando e resistindo aos 

padrões machistas patriarcais que nos assolam a muito tempo. Bons exemplos 
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podem ser contemplados como na obra “Maria da Vila Matilde” de Elza Soares 

lançada em 2015 que ganhou espaço sendo até mesmo indicado ao Grammy 

Latino como melhor canção Brasileira, obra essa que nos traz alusão ao 

empoderamento feminino frente a violência doméstica em posição de 

enfrentamento. Perspectivas como essa nos fazem refletir no quão importante 

se faz o posicionamento em meio as mídias contra a coerção sobre a 

vulgarização da imagem feminina aceitas de formas “sutis”. 

Esse enfoque traz a importância de pensar que as questões da violência 

contra a mulher não estão apenas no âmbito individual, mas sim naturalizadas 

em nosso cotidiano, seja em músicas e/ou filmes. Mas, com certeza, não 

podemos esquecer dos impactos que a violência gera na vida dessas mulheres. 

Com isso, no próximo subitem, abordaremos um pouco das questões 

psicológicas relacionadas à violência doméstica. 

 

1.3 Questões psicológicas quanto a violência doméstica 
 

Saindo agora da apresentação de dados sobre a violência contra a mulher 

e das questões socioculturais que a envolvem e entrando em uma discussão 

mais ampla sobre a temática, Cortês (2012) afirma que a violência doméstica é 

um problema social que abrange questões inclusive referentes à saúde pública, 

requerendo atenção pois afeta a vida da mulher em diversos âmbitos, sejam eles 

relacionados não apenas à integridade física, mas também social, emocional e 

psicológica – esse último, foco de nossa análise nesse artigo. 

Dessa maneira, faz-se necessário dizer que a violência doméstica não 

gera apenas riscos de morbidade, mas envolvem muitas outras questões de 

relevância social, podendo ser vista como responsável por agravos a saúde 

mental tais como:  suicídios, tentativa de suicídios, depressão, ansiedade, 

hiperatividade, transtornos bipolares, uso e abuso de drogas entre outros 

(SOUZA; DREZETT; MEIRELLES & RAMOS, 2012).  

Já para as crianças que convivem nesses lares, geralmente filhos das 

vítimas e/ou agressores nota-se que o ambiente familiar apesar de idealizado 

como um lugar seguro e de proteção acaba por muitas vezes se tornando um 
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espaço que tensiona a infância e suspende seus direitos segundo Moraes 

(2019). A banalização da violência doméstica e a invisibilidade do crime geram 

sequelas que não são somente restritas as vítimas, mas comprometem todos os 

membros da família, em especial as crianças que terão como tendência repetir 

os comportamentos presenciados perpetuando-os (LABRONICI; FERRAZ; 

TRIGUEIRO & FEGADOLI). Dessa forma a violência doméstica vem a ser 

prejudicial ao desenvolvimento de crianças e adolescentes que presenciam tais 

atos podendo ser de curto a longo prazo estando associados por sua vez a 

transtornos de personalidade, comportamentos agressivos e antissocial 

resultando dessa forma em mais um problema social e de saúde pública. 

Diante a tais fatos, é possível observar a necessidade social que tem a 

abordagem da temática, frente ao crescimento dos índices que dizem muito 

quanto a realidade do Brasil, atentando-se ao imperativo de desconstruções 

sociais afim de proporcionar condições de vidas que sejam justas perante os 

gêneros sem a presença incoerências e danos sociais. Dessa forma observa-se 

que a violência contra a mulher não é um problema particular que está limitado 

ao âmbito familiar e/ou individual, mas que requer intervenções e ações de 

combate.  

E isso está relacionado com o trabalho do profissional de Psicologia, pois 

esses impactos podem ser cuidados – tanto no âmbito da prevenção como da 

recuperação – por essa categoria. Porém, vale a pena mencionar que o 

psicólogo não deve ser o único profissional responsável por essa atenção. É 

importante frisar a importância do trabalho multidisciplinar. Segundo Hanada, D´ 

Oliveira e Schraiber (2010), a atuação multidisciplinar de profissionais 

capacitados com o intuito de empoderar tais mulheres fortalecendo sua 

autoestima e mostrando a ela outras possibilidades, sendo a mesma capaz de 

traçar seu caminho através do pensamento crítico e reflexivo.  

O trabalho multidisciplinar atua com estratégias a fim de fornecer o 

suporte necessário as vítimas da violência doméstica, para isso tem-se a 

construção de equipes frente a essas situações que atuam na atenção básica 

(MOREIRA; MARTINS; FEUERWERKER & SCHRAIBER, 2014), mas segundo 

os autores vários estudos apontam a fragilidade e o preparo limitado desses 
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profissionais para lidar com tais situações de violência, possuindo dessa forma 

compreensões superficiais quanto ao contexto histórico e social presente frente 

ao tema, associando dessa forma o problema social a “pobreza”, 

“desestruturação familiar” ou até mesmo a “características patológicas do 

agressor”. Já outra parte dos profissionais, não raramente omitem casos como 

estes escolhendo não trabalhar com o problema social. Dessa forma, visualiza-

se o quão necessário se faz a capacitação de profissionais da saúde, justiça e 

sociais frente ao tema para que possam fornecer atendimentos responsáveis e 

com qualidade afim de preservar-se a integridade dessas vítimas e auxiliá-las a 

reconstruir suas vidas subsidiando os aportes necessários.  

Fica evidente o quando as questões sociais estão presentes dentro dessa 

temática tão complexa que é a violência contra a mulher. Por isso, optou-se por 

abordar, a seguir, a temática da Psicologia Social, que se mostra um importante 

aporte teórico para a compreensão desse fenômeno. 

 

1.4 O olhar da Psicologia Social e as questões da violência 

 

Trazendo a discussão da violência doméstica para dentro da Psicologia – 

e nesse trabalho, especificamente para a Psicologia Social Latino Americana – 

vale explicar que esse referencial teórico é extremamente pertinente para 

analisar essas situações. Autores como Ignácio Martin-Baró, Silvia Lane, Antônio 

Ciampa e até mesmo Theodor Adorno (que apesar de não estar na Psicologia 

Social Latino Americana, traz uma contribuição importantíssima de sua obra para 

esse artigo) dão embasamento para se pensar quanto a questão da violência 

contra a mulher. 

A primeira informação que trazemos para pensar a questão da violência 

doméstica é abordar o que Martin Baró (1986/2011) traz em sua obra Psicologia 

da Libertação, sobre a violência como um todo. Para ele, todos os atos de 

violência estão associados diretamente com a estrutura social, organizada para 

sustentar a maior de todas as violências: a divisão de classes. A divisão de 

classes é comandada por aqueles que possuem a aquisição do poder ou de 

poderes dentro de uma individualidade e/ou grupo pertencente, sendo assim 
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responsável por definir previamente os papeis sociais inclusive dentro dos lares, 

ponto esse de relevância para a abordagem da temática. Nesse caso, dentro (e 

fora) dos lares observa-se a constante dominação masculina que se perpetua há 

séculos na sociedade em que se vive, deixando a figura feminina em posição de 

inferioridade em âmbitos de poder, trabalho e produção do pensamento, gerando 

dessa forma a subalternidade de grande parte das funções que lhe cabem, 

resultando em posições não apenas de inferioridade como também de 

vulnerabilidade, sendo a última agravada diante a  situações desfavoráveis como  

pobreza, falta de acesso à educação, condições geográficas dentre outras. 

Deve-se aqui ressaltar o surgimento da divisão de gênero ao se falar 

sobre poder na estrutura capitalista patriarcal. Segundo Oliveira (2012), o 

aparecimento da propriedade privada alimentou a cultura discriminatória e 

opressora da mulher, polarizando em dois mundos, o público e o privado, 

hierarquizando notavelmente a sociedade patriarcal no qual o homem possui na 

maioria das esferas sociais o aporte do “poder” seja ele real ou figurado. Tal fato 

traz a abertura para a reflexão quanto a violência de gênero aqui abordada.  

Como objetivo consumado na realidade atual, a violência de gênero é utilizada 

para controlar e dominar de forma nociva e em muitos casos irreversíveis, sendo 

assim o exercício do poder plenamente desigual. 

Isso nos remete quanto aquilo que Silvia Lane nos diz em seu livro ‘O que 

é Psicologia Social?’ (1981/2009), afirmando que o indivíduo, desde o primeiro 

momento de sua vida, está inserido em um contexto histórico. Todos nós 

estamos inseridos em um grupo social, do qual fazem partes certas normas e 

regras para serem seguidas por seus membros. Assim, se tudo aquilo que foi 

comentado acima sobre as relações de poder, está presente na sociedade 

brasileira frente às questões do feminino, como podemos pensar em 

enfrentamentos da violência contra a mulher?  

Mais uma vez, é importante lembrarmos aquilo que Lane (1994) também 

coloca sobre como nos constituímos enquanto indivíduo e sociedade. Cada um 

de nós é produto e produtor da sociedade em que vivemos. Produto porque 

aquilo que somos é construído histórica e socialmente, através de nossas 

vivências, daquilo que nos é ensinado sobre o que é certo e o que é errado. 
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Produtores porque, inseridos nesse contexto, nós também (re)produzimos e 

‘ensinamos’ aos outros em nossas relações, aquilo que é certo ou errado, as 

normas nas quais devemos nos submeter. Essa é uma concepção muito 

importante dentro desse artigo, já que abordaremos a questão da transformação 

dessa realidade de violência de gênero sob esses moldes.  

 Falando em transformação da realidade, voltamos a trazer Martin-Baró 

em seu famoso texto ‘O papel do psicólogo’ (1997), sempre referido em trabalhos 

que tem por base a Psicologia Social. Nesse artigo, ele nos diz que nosso papel 

enquanto profissional não deve ser de adaptação, mas sim de transformação da 

realidade que oprime, que violenta e que gera injustiças aos povos. Aqui, mais 

uma vez, o destaque se dá justamente a essa questão. Como a Psicologia se 

insere nos espaços de contato com a população que traz essa vivência? Com a 

possibilidade de pensar estratégias que reproduzem – mesmo que isso não 

esteja tão claro assim – ou que transformem essa situação de violência? 

Há de se falar também sobre como essa violência contra a mulher está 

naturalizada em nosso cotidiano, aparecendo muitas vezes como algo “normal” 

(OLIVEIRA, 2012). O senso comum reproduz falas como: “a mulher sempre foi 

tratada desse jeito, porque é que tem que ser diferente agora?” ou até mesmo 

frases que afirmam que homens e mulheres são biologicamente diferentes e que 

isso justifica ações como submissão ao marido. Pior ainda é quando se ouve que 

a mulher está apanhando do companheiro porque gosta, já que ela tem 

possibilidade de mudar essa situação, sendo tal ideia do senso comum 

facilmente contestada ao lembrar-se do ciclo da violência já abordado 

anteriormente em que a mulher, vítima desse relacionamento abusivo sofre ao 

não conseguir romper com o ciclo que lhe causa danos físicos, psicológicos e 

morais. 

É válido lembrar que Martin-Baró (1986/2006) aborda a questão do 

fatalismo para dizer que essas frases e pensamentos enraizados são, na 

verdade, passíveis de mudança. Mas, apresentados da maneira que estão, ou 

seja, fazendo alusões de que a vida sempre foi assim, percebe-se a reprodução 

de uma ideologia que mantém a mulher no papel de submissa e inferior, o que 

para o patriarcado é muito interessante. 
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A mulher, visivelmente, desenvolve inúmeros papeis sociais no decorrer 

de suas vidas, dentre eles o de mãe, filha, esposa, profissional, dona de casa e 

entre outros.  Ainda levando em conta a historicidade que esse trabalho 

apresenta na constituição dos indivíduos/sociedade, Saffioti (1999) nos lembra 

que no que se diz referente a gênero, ser mulher também é uma construção da 

sociedade, pois não é dado pela biologia ou anatomia, mas no decorrer da vida 

aprende-se a ser mulher. Segundo o pensamento de Beauvoir (1949), “Não se 

nasce mulher, torna-se mulher”, dessa forma, o desenvolvimento do contexto 

histórico-cultural naturalizou falsas conotações quanto o papel da mulher na 

sociedade associado ao frágil, ao cuidado e à delicadeza, por exemplo. Tal fato 

vem a reafirmar que, para que desigualdade de gênero se estabeleça, sob os 

mais variáveis âmbitos da vida das mesmas, é preciso que elas sejam vistas 

como fracas, incapazes e dignas de serem submissas, pois isso sempre é viável 

ao pensamento patriarcal, tornando-as assim maleáveis ao que convém.  

Ainda na discussão com a Psicologia Social, pensa-se nos impactos que 

essa situação de violência – seja ela isolada ou não – produz na mulher e 

reverbera também em outras figuras que com ela convivem (como, por exemplo, 

os filhos que presenciam os ataques). Ciampa (2009) é o autor que nos traz, à 

luz de seus escritos, essa reflexão ao falar sobre a constituição de nossa 

identidade. Para ele, a identidade é mutável, constituída – e constituindo - a partir 

de articulação de vários personagens que desempenhamos ao longo da vida (e 

não algo cristalizado ou que se desenvolve na infância, como algumas correntes 

da Psicologia afirmam). Os sentimentos que o indivíduo representa de si mesmo, 

a partir de sua história de vida, de seus dados pessoais e de seus atributos 

acompanham o movimento dele no mundo social, na relação com os outros. 

Com isso, é possível pensar: como se dá a constituição de identidade 

dessas mulheres acometidas pela violência doméstica? E será que essa 

violência, muitas vezes pensada como direcionada apenas a mulher que a sofre, 

não atinge também outras identidades? Sejam elas de seus filhos, mães, amigas 

e outras mulheres que também se veem nessa mesma condição que a nossa 

sociedade as coloca – como inferiores? 
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E, já finalizando esse último parágrafo introdutório, trazemos Adorno, em 

seu texto Educação após Auschwitz (1967), que apesar de não falar sobre 

violência contra mulher, nos traz elementos interessantes que podem ser 

utilizados para essa discussão. O que faz com que atos de violência como 

agressões físicas, sexuais, verbais, psicológicas e outras continuem se 

perpetuando? Por que essas situações de violência, veiculadas diariamente nas 

mídias, não fazem calar nos outros essa barbárie? Estamos falando aqui de uma 

população feminina que sofre há anos pelas mazelas do machismo enraizado 

em nossa cultura! Não está na hora de mudar? 

 

 

 

2.JUSTIFICATIVA 
 

Após os dados e referências apresentados na introdução deste 

trabalho, observa-se que a violência doméstica se faz significantemente 

presente nos lares e que questões como essas se tornaram uma realidade 

para muitas mulheres brasileiras. Por sua vez, a sociedade não se mostra 

efetiva na busca por medidas que combatam essa problemática, já que os 

dados apresentados acima nos mostram o quanto esse problema é crescente. 

Tal situação vem sendo responsável por trazer diversas implicações quanto 

ao desenvolvimento das novas gerações destacando-se os âmbitos 

cognitivos, sociais e emocionais uma vez em que convivem desde sempre em 

lares com a violência doméstica. É valido ressaltar também, que lares 

violentos contribuem notavelmente para a reprodução de desigualdade de 

gênero formando assim ciclos viciosos. Segundo dados, crianças e 

adolescentes que crescem ou cresceram em lares com violência doméstica, 

presenciando atos agressivos contra as mães estão direta ou indiretamente 

envolvidos com atos de violência interferindo dessa forma em seu processo 

de desenvolvimento social bem como na construção de suas identidades 

provocando alterações no comportamento como medo, enurese noturna, 

agressividade, apatia, distúrbios do sono, baixo rendimento escolar, 

ansiedade, timidez e tristeza (FAERMANN; SILVA, 2014). 
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  Segundo Carvalho (2010) faz-se necessário salientar que tais questões 

de conflitos familiares contribuem cada vez mais para o surgimento de questões 

psicológicas importantes. Nas vítimas, nota-se sintomas como estresse pós-

traumático, destruição da autoestima, apatia, depressão, ansiedade, distúrbios 

sexuais, distúrbios do sono, pânico, abuso na ingestão de substâncias, 

ansiedade generalizada, fobia, comportamento antissocial entre outros. 

          Os estudos da Psicologia Social se fazem necessários para compreender 

os motivos sociais que remetem a esse ciclo vicioso afim de cessar sua 

propagação, visando combate-lo. Além do mais, faz necessário o 

aprofundamento intelectual no presente contexto, pois infelizmente a cada dia 

aumentam ainda mais os índices de violência doméstica e, consecutivamente, 

isso impulsiona também a demanda de mulheres que necessitam de 

atendimentos profissionais nos consultórios psicológicos. Entende-se que para 

auxiliar as vítimas de maneira responsável e humanizada, é imprescindível que 

os profissionais da Psicologia quebrem paradigmas e que vão além dos 

pensamentos patriarcais e machistas que podem agravar ainda mais o cenário 

ou nem mesmo mostrar eficiência em seu trabalho. 

 

3.OBJETIVOS 
 

O objetivo primário do presente trabalho é buscar compreender a forma 

como a Psicologia tem olhado para a questão da violência doméstica contra as 

mulheres, pensando que essa violência é geradora de impactos psicológicos 

importantes na vida de quem sofre com ela. Um objetivo secundário seria 

entender se a Psicologia Social Latino-Americana pode ser uma abordagem 

importante para a compreensão e enfrentamento da problemática da violência 

contra a mulher. 

Vale ressaltar as limitações que esse trabalho possui. Não se pretende, 

aqui, realizar uma pesquisa que irá contemplar toda a temática que envolve o 

assunto, mas sim, trazer a questão da violência contra a mulher em interface 

com a figura que o gênero feminino tem atualmente. E, para isso, o aporte teórico 

utilizado dentro da Psicologia será a Psicologia Social, trazendo autores das 

https://psicologado.com.br/temas/ansiedade
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escolas de pensamento latino-americanas para isso. Com certeza, muito ainda 

poderá ser feito/desenvolvido depois da conclusão desse trabalho em relação à 

temática, porém, não se pode desconsiderar a relevância de contribuir para a 

discussão do assunto.   

 

4.METODOLOGIA 
 

O presente trabalho trata de uma pesquisa de caráter qualitativo. Segundo 

Gerhadt e Silveira (2009), a abordagem descritiva e expositiva de fatos que 

produzem novas informações de forma aprofundada – na qual se encaixa a 

pesquisa qualitativa – se mostra como mais interessante que a replicação e 

validação de resultados como tem-se nas pesquisas de caráter quantitativo. A 

abordagem qualitativa aqui utilizada apropria-se de bases lógicas investigativas 

e dialéticas (GIL, 1999) tendo como finalidade a análise da natureza do 

fenômeno apresentado, que nesse caso é a violência doméstica contra a mulher 

e seus impactos psicológicos. Essa pesquisa se conferiu na busca e em 

entrevistas com profissionais da Psicologia que recebem vítimas com tais 

demandas, partindo da necessidade de se compreender, no cotidiano de 

trabalho, como se dá tal problemática na sociedade, assim como em possíveis 

formas de compreender tal controversa. 

Os critérios para a participação da pesquisa baseiam-se na necessidade 

de que a pessoa seja formado em Psicologia, tenha CRP ativo e trabalhe ou já 

tenha trabalhado com mulheres que apresentem demanda de violência 

doméstica. Isso poderá acontecer em diferentes espaços de trabalho como 

Unidades Básicas de Saúde, ONGs, clínica particular, serviço-escola de 

Psicologia e/ou outros locais em que essa demanda possa aparecer. Assim 

como os critérios de participação são apresentados, os critérios para exclusão 

baseiam-se na não formação em Psicologia ou formação em outra área, 

inatividade do CRP e escassez de conhecimento direto quanto a casos de 

mulheres com histórico de violência doméstica.  

Ainda quanto aos procedimentos da pesquisa as participantes foram 

selecionadas seguindo os requisitos supracitados  para a participação, e a partir 
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disso, deram início aos procedimentos técnicos e éticos que consistiram 

inicialmente no consentimento para a participação, sendo dessa forma 

submetida ao TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido)  afim de 

apresentar como se desenvolveu a pesquisa e se as mesmas apresentam-se de 

acordo com os seguimentos em pauta. Com o consentimento e seguindo as 

normas éticas, as psicólogas entrevistadas foram requeridas a assinar o termo 

firmando compromisso. Vale ressaltar que, todas as participantes podiam 

interromper sua contribuição com a pesquisa a qualquer momento diante ao 

surgimento de questões que pudessem vir a afetá-las e outros motivos. Os 

critérios para encerramento e/ou suspensão da pesquisa ocorrem por vontade 

do participante voluntário ou quando os riscos podem ser considerados maiores 

que os benefícios, sendo assim viável o encerramento das atividades em prol do 

bem-estar do indivíduo. Todas as dúvidas advindas da realização da pesquisa 

foram sanadas, sejam elas das mais diversas ordens. 

Ainda, é válido ressaltar que os riscos dessa pesquisa aos participantes 

foram mínimos, uma vez que consistiu em entrevistas que não expõe o sujeito a 

situações diferentes daquelas presente na vida cotidiana. Porém, as chances de 

risco estavam relacionadas ao levantamento de questões que possam vir a ser 

incomodas ao indivíduo ou até mesmo podendo o tema em pauta causar 

sensibilidade, gerando possível comoção. Os benefícios podem ser observados 

referentes a população feminina de modo geral na medida em que possa dispor 

de possíveis intervenções em prol da mudança do contexto da temática. Aos 

entrevistados, a pesquisa ofereceu possibilidade de reflexão quanto a sua 

atuação com relação ao tema de pesquisa, o que também pode trazer mudanças 

positivas na prática cotidiana direta dessas pessoas. 

As entrevistas, que de acordo com Gil (1999) são definidas como uma 

“técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula 

perguntas, com o objetivo de obtenção de dados que interessam à investigação” 

(p. 117), foram realizadas de maneira remota e, nesse caso, pela plataforma 

Google Meet, garantindo o isolamento social requerido nesse momento de 

pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Foram agendadas 

previamente mediante disponibilidade de ambas as partes. 
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As entrevistas apresentaram-se como de caráter informal (GIL, 1999) pois 

partiram de um roteiro prévio, que serviu apenas para guiar as questões a serem 

discutidas e não engessando a entrevista. Compreende-se que esse tipo de 

estruturação de entrevista é a mais interessante para esse formato de pesquisa, 

já que permite que a participante voluntária fique à vontade para expressar suas 

opiniões e pontos de vista quanto ao assunto. Isso permite uma visão geral (GIL, 

1999) sobre o fenômeno pesquisado e também o acesso a informações que 

enriquecem a pesquisa, abrindo novas possibilidades para que a compreensão 

de tal problemática possibilite maior caráter de propriedade diante da temática 

com acesso real e direto com profissionais experientes na recepção da demanda 

de mulheres violentadas em âmbitos domésticos.  

Depois de realizadas as entrevistas, o material foi devidamente analisado. 

Para isso, o método utilizado foi a análise do discurso (BAKTHIN, 1981). Após a 

leitura de todas as entrevistas realizadas, foram identificadas categorias de 

análise, que surgiram a partir dos elementos que aparecem nas entrevistas.  

A dialética nesse caso foi utilizada como instrumento para a compreensão 

e significação das falas expostas durante as entrevistas. Segundo Engels (1994), 

ela pode ser entendida como método de interpretação da realidade, nesse caso 

sendo individual uma vez que formada por opiniões pessoais de indivíduos com 

histórias e valores que divergem entre si. Dessa forma, segundo Gil (1999) a 

dialética é passível de nos fornecer bases para uma interpretação dinâmica e 

totalizante da realidade, estabelecendo que fatores sociais não podem ser 

entendidos quando considerados isoladamente sem que se observe as 

extensões sociais daqueles que expõe suas experiências, sendo essas afetadas 

diretamente por fatores externos tais como quesitos econômicos, culturais, 

políticos entre outros. 

Por fim, é importante mencionar que a realização da presente pesquisa 

não dispôs de gastos algum ao participante, que ficaram isentos de qualquer 

questão financeira, bem como não receberam nenhum lucro mediante a 

participação. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 



22 
 

 Para a realização dessa pesquisa, foram entrevistadas duas psicólogas 

que já trabalharam com a temática da violência contra a mulher em seu cotidiano 

profissional. Vale destacar que uma delas é Sandra1, que trabalhou com a 

temática dentro do sistema prisional e foi voluntária de uma Casa Abrigo para 

mulheres que buscavam abrigo durante/após situação de violência doméstica. 

Já a outra psicóloga é Gabriela, que no momento atua com atendimentos 

clínicos, mas já foi voluntaria de uma ONG direcionada a atender mulheres com 

a demanda de violência doméstica como também realizou estágio na Delegacia 

de Defesa da Mulher em sua cidade.  

 A maneira como esse item está estruturado se justifica em não separar os 

resultados encontrados durante as entrevistas com a discussão sobre a 

temática. Dessa forma, optou-se por chamar esse item de Resultados e 

Discussão justamente por essas questões estarem imbricadas e considera-se 

muito mais rico apresentar dessa maneira. Assim, serão mostradas, nesse 

trabalho, três categorias de análise: uma delas é a questão de como elas 

enxergam a problemática cultural/social da violência doméstica em sua realidade 

de trabalho e também no Brasil como um todo; depois, pretende-se abordar as 

possibilidades de enfrentamento à violência doméstica e o papel da Psicologia 

dentro disso; para, por fim, entrar na terceira e última categoria que abordará a 

importância do feminismo dentro da temática. 

 Apresentam-se, agora as três categorias abaixo, diferenciadas em 

subitens: 

5. 1. Questão cultural/social da violência doméstica 
 

  

 Optou-se por começar a discussão dos resultados por essa categoria por 

entender que ela é fundamental para o entendimento da manifestação da 

violência doméstica na sociedade brasileira. Como já mencionado no decorrer 

do desenvolvimento desse trabalho, a cultura do machismo não se apresenta de 

 
1 Os nomes aqui foram alterados para preservar a identidade das psicólogas que, gentilmente, se 
dispuseram a contribuir com a realização dessa pesquisa, fornecendo seus relatos de trabalho sobre o 
tema. 
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forma alguma como singular e inofensiva. Muito pelo contrário, se desenvolve 

em diversos meios sociais causando os mais variados danos não só as vítimas 

propriamente ditas, mas também aos demais indivíduos que presenciam tais 

acontecimentos, como os filhos dessas vítimas (LABRONICI; FERRAZ; 

TRIGUEIRO & FEGADOLI).  

A cultura do machismo dessa forma se apresenta, como já supracitado 

nos dados introdutórios, na divergência entre salários de homens e mulheres 

com os mesmos cargos, (MAIA;LIRA, 2004), nas condições físicas e intelectuais, 

nas tarefas do lar em que as mulheres são induzidas de forma cultural quase 

que obrigatória, na objetificação pela mídia, abordado por Gubernikoff (2009), na 

falta de justiça e proteção perante a crimes que envolvam violências entre tantos 

outros contextos que infelizmente ainda possuem fortes tendências a serem 

aceitos socialmente.  

Segundo Fernandez (2018), o fenômeno da divergência de salários pode 

ser observado através do conceito de segregação vertical que ocupa lugar 

quando a maioria dos trabalhadores com cargos mais elevados de determinada 

profissão são homens, sobrando dessa forma os escalões mais baixos para 

mulheres.  

Sandra corrobora com esse pensamento de que a violência doméstica se 

apresenta como uma questão sociocultural e ainda valida essa fala afirmando 

que, em seu trabalho no sistema penitenciário, ela se deparou com um caso de 

feminicídio em que o agressor utilizou como justificativa para o crime a questão 

da honra dele após uma traição da vítima. É interessante observar que essa 

‘resposta’ da defesa em nome da honra ainda está presente nos dias de hoje, 

em discussão ainda se essa justificativa poderá ser aceita como defesa do 

agressor2.  

Ainda, Sandra comenta essa situação, que chama muito a atenção para 

a discussão da questão sociocultural da violência contra a mulher, apresentando 

 
2 Reportagem publicada em 2021 referente à discussão sobre crimes de honra: “STF proíbe por 
unanimidade uso do argumento da legitima defesa da honra por réus do feminicídio”. Disponível 
em:<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/03/13/stf-proibe-por-unanimidade-uso-do-
argumento-da-legitima-defesa-da-honra-por-reus-de-feminicidio.ghtml>. 
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que esse agressor, mesmo após anos preso não havia mostrado arrependimento 

frente ao crime, evidenciando que a maneira como se responde a essa situação 

não propicia reflexão sobre o ato, trabalhando apenas em uma camada 

superficial, que não impede que as violências domésticas, em todas as suas 

configurações, sejam minimizadas ou até extintas. Sandra não identifica a 

Psicologia Social em suas falas, mas quando indagada quanto a necessidade da 

área de conhecimento, reforça ser de relevância de acordo com a temática, visto 

que o problema deve ser visto e entendido de forma social. 

Já Gabriela, através da partilha de suas concepções, nos traz a validação 

de que a violência contra a mulher, e nesse caso a doméstica, pode ser 

observada como um problema multifatorial e estrutural em que o foco não deve 

ser apenas a vítima mas sim no meio social em que se perpetua tais 

acontecimentos pois entende-se que as causas estão relacionadas ao nosso 

histórico sociocultural, ao machismo que parece se firmar a cada dia e ao 

patriarcado que nos diz sobre a espera de que a mulher seja e venha sendo 

plenamente submissa ao querer do homem.  

Assim, mais uma vez observamos a validação de que a violência é tida 

como estrutural através da divisão de classes comandada por aqueles que 

possuem a aquisição de poder ou poderes sendo real ou figurado dentro de uma 

individualidade e/ou grupo pertencente. Em contexto histórico, observa-se a 

dominação masculina que infelizmente segue perpetuando-se e colocando a 

mulher em diversos aspectos como inferior. 

Pretende-se mostrar nesse trabalho a importância da reflexão frente à 

temática da violência doméstica como uma possibilidade de saída. Defende-se 

que essa reflexão advém de debates/discussões sobre o tema. Tanto em 

ambientes acadêmicos, como as faculdades3, por exemplo, mas também com 

 
3 Gostaríamos de destacar aqui o I Ciclo de Palestras sobre Violências contra a Mulher, realizado 
durante todo o mês de março de 2021 no curso de Psicologia do Centro Universitário Nossa 
Senhora do Patrocínio (CEUNSP) de maneira remota. Foram mais de 16atividades promovidas, 
que abordaram questões como: agressão física, verbal, psicológica contra as mulheres, pressão 
estética, a mulher trans que também sofre violência, a interface com as questões da negritude 
na violência contra mulheres, a naturalização do fenômeno na sociedade e outras discussões 
pertinentes para o avanço na problemática. É válido destacar que abrir espaços como esses 
durante a formação de futuros psicólogos se mostra uma estratégia interessante para que a 
Psicologia não reproduza, em seus locais de trabalho, outras formas de agressão à mulher vítima 
de violência.  
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diversos setores da sociedade. Não obstante, falas como “mulher apanha porque 

gosta” ainda são presentes no cotidiano das pessoas, nas conversas sobre 

casos que apresentam a temática. É preciso pensar o enfrentamento dessas 

falas que ainda estão enraizadas na sociedade brasileira.   

Dessa forma finalizamos esse primeiro tópico dos resultados observando 

a ausência nas entrevistas de falas, em especifico quanto a atuação com base 

nos preceitos da Psicologia Social, muito provavelmente pelo fato de que as 

psicólogas entrevistadas seguirem vertentes distintas enquanto suas 

abordagens teóricas mas, de forma alguma, os olhares que a Psicologia Social 

traz frente à essas questões foram tidos como indiferentes e nem mesmo 

minimizados quanto a sua importância frente ao tema, podendo ser até mesmo 

identificadas falas sutis que nos trazem a luz preceitos importante para a 

Psicologia Social. Pretende-se, a partir de agora, trazer também outros enfoques 

de relevância para a compreensão do tema como as possibilidades de 

enfrentamento e o papel da psicologia frente ao tema que será abordado no 

próximo tópico dos resultados. 

 

5.2. Possibilidades de enfrentamento e o papel da Psicologia no combate à 

violência doméstica 

 

 Nesse subitem, pretende-se analisar quais as estratégias de 

enfrentamento à violência contra a mulher e como a Psicologia pode contribuir 

tanto na construção de possibilidades como também nas ações durante seu 

trabalho.  

 Para começar, é preciso resgatar a Resolução nº 08 de 2020 do Conselho 

Federal de Psicologia, que “estabelece normas de exercício profissional da 

psicologia em relação às violências de gênero” (p. 1) e é um marco importante 

dentro da profissão, principalmente na luta e resistência frente ao 

conservadorismo que perpetua esse lugar de inferioridade da mulher e a trata 

como objeto a ser usado nas mãos do patriarcado. Ainda, é necessário destacar 

que a Resolução também vem para orientar a categoria na atenção a pessoas 

dentro dessa vivência, alertando para os cuidados de não reproduzir mais uma 
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violência para essa mulher/família quando chega para ser atendida pela 

Psicologia.  

Trazendo a questão para as entrevistadas, Sandra também comenta 

sobre a importância das políticas públicas para o enfrentamento da violência 

contra a mulher. Ela afirma que no começo de sua atuação como psicóloga (por 

volta dos anos de 1980), ainda não havia políticas públicas que atendessem essa 

demanda, mas foram aparecendo, segundo ela, tardiamente no contexto 

brasileiro. Reitera a importância delas, mas ressalta a diferença de como elas 

são no papel e como elas se concretizam no dia a dia da população, não 

funcionando efetivamente em alguns casos. Mais uma vez podemos observar a 

validação que é feita quanto a necessidade de políticas públicas como já 

discorrido na introdução, a fim de suprir as necessidades das vítimas 

assegurando seus direitos, qualidade de vida, segurança, bem como sua 

integridade física e emocional. 

Ainda, destaca-se aqui o atendimento, de fato, a essas mulheres pela 

Psicologia. Sandra afirma que um único profissional não dá conta de atender 

uma demanda com tamanha complexidade, independente de quem fosse esse 

profissional (expandindo a questão até para outras categorias profissionais). 

Dessa forma, afirma a possibilidade do trabalho multiprofissional do psicólogo 

diante da temática. Mais especificamente, em seu cotidiano de trabalho, Sandra 

comenta que sempre trabalhava com advogada, médica e assistente social, 

além dela mesma como psicóloga para atender esses casos. Como já abordado 

anteriormente por Hanada, D´ Oliveira e Schraiber (2010), tem-se a necessidade 

da atuação multidisciplinar de profissionais capacitados visando empoderar 

essas mulheres vítimas da violência doméstica de formas a fortalecer sua 

autoestima mostrando novas possibilidades, sendo passível de escolher seu 

destino através do pensamento crítico e reflexivo. Sandra também ressalta a 

necessidade dos profissionais de Psicologia se aprofundarem e estudarem sobre 

as questões da violência doméstica para prestar um serviço de qualidade. Ainda, 

destaca a necessidade de realizar o trabalho dentro dos parâmetros éticos da 

profissão.  
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Quando questionada quais ações realizava durante seu dia a dia de 

trabalho, Sandra comenta sobre o acolhimento como fundamental diante da 

complexidade e gravidade que emergia dessas mulheres. Também realizava 

grupos com as crianças, normalmente filhos dessas mulheres, que em muitos 

casos, chegavam junto com suas mães no abrigo. Reitera a possibilidade de 

acionar outros órgãos/serviços durante e após esse acolhimento, confirmando a 

importância do trabalho da psicóloga com outras instâncias. E, por fim, comenta 

sobre encaminhamentos e denúncia dentro disso.  

O trabalho multidisciplinar com profissionais capacitados, mais uma vez, 

se faz necessário e presente na atuação de acolhimento e suporte a essas 

vítimas que, como já trazido por Hanada, D´Oliveira e Schraiber (2010) 

apresentam riscos não só de morbidade mas também sendo responsáveis por 

agravos a saúde mental como suicídio, tentativa de suicídio, depressão, 

ansiedade, hiperatividade, transtornos bipolares, uso e abuso de drogas entre 

outros. Sendo esses, problemas sociais e referentes a saúde pública 

necessitando, como trouxe a entrevistada, de atendimentos responsáveis e 

capacitados. 

Aqui, pretende-se destacar uma questão abordada por Sandra sobre o 

impacto em outros sujeitos que vivenciam a violência contra a mulher, como no 

caso os filhos. Ela afirma que não é só a mulher que sofre com a violência, mas 

também os filhos e outros membros que vivem nesse lar. E comenta que não há 

um ‘padrão’ de família que sofre violência doméstica, confirmando o que os 

dados já mostram na introdução desse trabalho (CARNEIRO & FRAGA,2012). 

Assim, independentemente da posição financeira dessa mulher, todas estamos 

em uma posição de vulnerabilidade quando falamos sobre isso.  

Gabriela, por sua vez também nos diz o quão importante se faz a atuação 

de outros profissionais com a demanda de vítimas da violência doméstica, afirma 

que só a Psicologia, apesar de extrema importância, não daria conta de atender 

com segurança e efetividade tais casos sendo necessário o trabalho conjunto de 

outras profissionais como médica, psiquiatra (dependo do caso), assistente 

social e terapeuta ocupacional. Dessa forma enquanto psicóloga e para o 

enfrentamento desses índices é necessário fazer-se atenta para que as 
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notificações cheguem aos órgãos públicos afim de pensar-se em políticas 

públicas que não sejam efetivas somente no papel, diz que em sua cidade 

observa-se escasso a falta de recursos para direcionamento das vítimas, 

comenta sobre a inexistência de casas abrigo, o que gera mais um obstáculo 

para mulheres que desejam sair desses lares violentos mas que em muitas 

vezes não possuem apoio familiar, cita a existência de ONG’s mas que ainda 

não conseguem ao todo fornecer o aporte necessário.  

 Com isso, chegamos a uma proposta de trabalho que tem aparecido em 

discussões que as autoras desse artigo têm frequentado, que é o trabalho 

realizado com os homens agressores. Questionar a construção dessa 

masculinidade viril, dominadora e como isso perpetua o lugar de inferioridade da 

mulher, o machismo e, consequentemente, a violência contra a mulher. 

Concordamos que essa pode se apresentar com uma possibilidade interessante 

de trabalho que a Psicologia pode realizar rumo ao enfrentamento da violência 

doméstica.  

A intervenção com homens autores da violência doméstica se faz 

imprescindível para o reforço de atitudes reflexivas afim de cessar a propagação 

do problema social aqui abordado, a violência doméstica. Segundo Costa (2008) 

observa-se o aumento das discussões quanto ao atendimento dos homens 

autores de violência contra a mulher, apesar de escassos tais serviços existem 

e são chamados de “centros de educação e reabilitação” ou “programas de 

recuperação e reeducação”.  Tais intervenções se fazem necessárias a fim de 

romper o ciclo da violência, buscando que o indivíduo possa rever suas ações 

com intuito de não praticar atos violentos novamente com a antiga parceira ou 

com uma futura.  Pensar-se em formas de enfrentamento diretamente com os 

autores percussores da violência doméstica de forma que se disponha dos 

aportes e acompanhamentos necessários faz com que estejamos mais próximos 

como sociedade ao cessamento de tais atividades opressivas que assolam 

tantas famílias brasileiras.  

Assim finaliza-se mais um tópico dos resultados, dando vez ao último, mas 

não menos importante que nos trará o movimento feminista como possibilidade 

de enfrentamento para a Psicologia. 
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5.3. Feminismo como possibilidade para a Psicologia 

 

 Ainda nesse trabalho, pretende-se dar destaque ao feminismo como 

embasamento para atuação de psicólogos dentro da temática. Ao ser 

questionada sobre isso, Sandra afirma que por muito tempo não se via atuando 

como ‘porta-voz’ do feminismo, mas que, atualmente, em sua realidade pessoal 

e profissional faz total sentido trazer essa interface. Ela defende que se faz 

necessário levar as discussões do feminismo para todos os espaços que puder, 

principalmente na luta contra a violência doméstica.  

         Gabriela por sua vez nos traz a confirmação de sua postura feminista ao 

dizer que o movimento é de extrema importância para o empoderamento 

feminino, e que ele se faz responsável por relevantes conquistas, pela liberdade 

e igualdade. Dessa forma reitera que os trabalhos em grupo para mulheres que 

sofreram violência doméstica são de extrema relevância pois inseridas em 

grupos podem reconhecer a violência nos mais variáveis âmbitos bem como 

trabalharem com a sororidade, ponto esse muito reforçador pelo movimento 

feminista no qual pauta-se o apoio entre mulheres. 

Após as entrevistas, as autoras concordam que ficou mais clara a 

necessidade dos estudos acerca do feminismo como formas de enfrentamento 

a violência doméstica e desnaturalização dos papéis sociais culturalmente 

impostos e aceitos diante as mulheres, sendo elas como salientado inicialmente 

responsáveis pela ocupação de papéis muitas vezes considerados como 

“inferiores” aos homens com baixos salários, obrigações com as tarefas do lar, 

submissão e opressão (CARNEIRO & FRAGA, 2012).  

Como foi abordado na introdução, a violência doméstica pode ser 

observada como um problema social que ocorre nos mais variados segmentos 

na vida de mulheres com distintas etnias, religiões, classes sociais e idades 

(CARNEIRO & FRAGA, 2012). fatores esses que reitera a importância de 

estudar-se a fundo quanto a problemática, compreendendo seu segmento e 

pensando em formas de enfrentamento bem como de atendimentos 

responsáveis, pois como já mencionado por Martin Baró (1986/2011), o papel do 

psicólogo não deve vir a ser de adaptação mas sim de transformação dessa 

realidade que oprime a tantas mulheres e famílias vítimas desse mal social.  
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Continuando nessa discussão, se faz necessário dessa forma descontruir 

a imagem de “mulher ideal” proposta e propagada socialmente em prol do 

patriarcado através dos grandes meios de comunicação como o cinema, no qual 

a mulher assume quase que generalizadamente o papel de amável e submissa, 

como mostrado por Guernikoff (2009). Tal fenômeno se faz responsável por 

colaborar ativamente em prol da perpetuação de diversas formas de 

depreciações e violências contra a figura feminina. Por outro lado, reforça-se a 

necessidade de problematizar a vulgarização e contenção da figura feminina em 

letras musicais dos mais variáveis estilos e ritmos que naturalizam a dominação 

masculina e os padrões patriarcais fazendo dessas formas com que o corpo da 

mulher se torne um espetáculo a ser observado/consumido, atuando dessa 

forma como sinônimo de atração sexual e disponibilização para homens.  

Portanto, ao fim do presente trabalho podemos concluir esse último e 

importante tópico com reflexões acerca do que consumimos e propagamos, da 

nossa responsabilidade enquanto indivíduo/sociedade bem como de 

profissionais da saúde, que dessa forma possui como responsabilidade a 

atenção aos problemas sociais que direta e/ou indiretamente os envolvem com 

o objetivo de que em nenhum momento. 
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RESUMO 

A tecnologia assistiva (TA) é um recurso que tem o objetivo de auxiliar indivíduos com 

deficiência ou idosos, promovendo qualidade de vida e independência, facilitando suas 

atividades diárias, como locomoção, alimentação, higiene pessoal, e a sua participação na 

sociedade (SILVA, 2017). Segundo a OMS estima-se que mais de um bilhão de pessoas 

precisam de um ou mais produtos assistivos e apenas 10% conseguem acesso a eles devido ao 

seu alto custo, oferta reduzida ou dificuldade de obtenção de financiamento bancário (OMS, 

2017). Tendo em vista que ainda são poucos os estudos que investiguem o acesso à tecnologia 

assistiva o incentivo a elas é cada vez mais necessário. Pensando nisso, o presente estudo busca 

analisar a utilização da TA de baixo custo pelos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais das 

Região Metropolitanas de Sorocaba e Campinas. A intenção futura do projeto é poder 

contribuir na criação de conhecimento e cultura dessa prática entre os fisioterapeutas e 

terapeutas ocupacionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia assistiva, baixo custo, formulário, conhecimento, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A tecnologia assistiva (TA) pode ser entendida como recurso ou equipamento que auxilia 

na funcionalidade e no desempenho das atividades diárias. Esses recursos, muitas vezes, são 

comuns em nosso cotidiano como, por exemplo, as bengalas que auxiliam na locomoção, o 

aparelho auditivo, a prótese ou a órtese (MANZINI, 2003), (LAUAND, 2005). 

As possibilidades de intervenção com a Tecnologia Assistiva (TA) abrangem uma grande 

gama de aplicações. Nesse contexto, a fisioterapia e a terapia ocupacional utilizam desses 

recursos para melhorar a capacidade funcional de qualquer indivíduo que precise de 

intervenção para suas necessidades especiais. A terapia assistiva divide-se em TA de alto custo 

(High-Tech) e baixo custo (Low-Tech). A TA de alto custo envolve equipamentos de controle 

computadorizados ou eletrônicos e a de baixo custo envolve os confeccionados com materiais 

mais acessíveis (LAUAND, 2005). 

Esses instrumentos são utilizados como maneira de facilitar a realização de Atividades 

de Vida Diária (AVDs) e na mobilidade. As AVDs são atividades realizadas no cotidiano 

voltadas para o autocuidado, como alimentação, higiene pessoal, controle da bexiga, vestuário 



 
 

e locomoção (SILVA, 2017). A mobilidade é a capacidade do indivíduo de realizar 

transferência, movimentar-se na cama, transportar objetos, deambular ou realizar a locomoção 

em cadeira de rodas (CARO; COSTA; CRUZ, 2018). A Tecnologia Assistiva surge para 

promover uma melhora na qualidade de vida através da possibilidade de acesso à educação, ao 

trabalho e ao emprego, conquista de maior mobilidade, liberdade e independência e, por fim, 

gera inclusão e participação dos indivíduos na sociedade (OMS, 2017). 

O Relatório Mundial sobre Deficiência, publicado em 2011, mostrou evidências da 

necessidade de produtos assistivos pela população. Segundo estimativas da OMS, mais de um 

bilhão de indivíduos necessitam de algum tipo de tecnologia assistiva, no entanto, apenas 10% 

deles têm acesso. Também se estima que em 2050, esse número dobre, devido à tendência de 

envelhecimento da população. Essa problemática deve-se ao alto custo da tecnologia, baixa 

disponibilidade, falta de conscientização e profissionais pouco qualificados (OMS, 2017).  

Cerca de um milhão e meio de pessoas possui alguma deficiência física no Brasil, 

segundo uma pesquisa realizada em 2000 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Essa pesquisa também aponta um maior predomínio de incapacidades e deficiências 

na população do Norte e Nordeste do Brasil. Essas regiões têm os menores índices de 

desenvolvimento humano (IDH), o que permite a confirmação de uma relação socioeconômica 

com este cenário. Portanto, essa população apresenta menores condições financeira e pouco 

acesso às Tecnologias Assistivas, o que justifica a necessidade de maior incentivo à pesquisa e 

à confecção de TA de baixo custo (HOHMANN; CASSAPIAN, 2011).  

Poucos países possuem políticas de oferta ou acesso a produtos assistivos básicos. No 

Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) possui programas de auxílio a cidadãos com 

deficiência, oferecendo acesso, apesar de limitado, às tecnologias assistivas que estão 

disponíveis (FRICHE, 2015). As ferramentas de Tecnologia Assistiva de Baixo Custo são 

alternativas à falta dessa acessibilidade. No cenário brasileiro, as adaptações de recursos 

alternativos têm se mostrado criativas, na tentativa de atender essa demanda e possibilitando a 

equiparação de oportunidades para pessoas que tenham necessidades especiais.  Entre os 

equipamentos que são possíveis de serem confeccionados com poucos recursos pode-se citar 

engrossadores de talheres, canetas e aparelho de barbear, mesa para poltrona, rampa para 

degraus, órtese de posicionamento. Para isso, os materiais comumente utilizados são PVC, 

macarrão de piscina, madeira, papelão, velcro e elástico (BERSCH, 2008).  



 
 

O processo de adaptação e desenvolvimento de equipamentos, normalmente leva em 

consideração sete aspectos: a análise da atividade, a assimilação do problema, o conhecimento 

dos princípios de compensação, as sugestões de solução, a pesquisa de recursos alternativos 

para a resolução do problema, a manutenção periódica da adaptação e o treino da adaptação na 

atividade. Além desses, é preciso realizar a instrução e orientação ao portador da deficiência, 

sua família e o cuidador, para a correta utilização da adaptação, os cuidados necessários com o 

equipamento e o tempo que deve ser utilizado (HOHMANN; CASSAPIAN, 2011). 

  Existem diversas patologias que causam deficiências em atividades do dia-dia, 

interferem na funcionalidade e na independência do indivíduo. Uma doença crônica que pode 

interferir nas AVDs e na mobilidade é o Acidente Vascular Cerebral (AVC). Dependendo do 

grau de comprometimento, da área cerebral lesionada e das complicações, o paciente pode 

necessitar de dispositivos auxiliares para a mobilidade ou outros recursos da TA, que são 

comumente indicados a indivíduos com limitações da deambulação, como é o caso. A Artrite 

Reumatoide (AR), que causa um aumento do desvio ulnar, também pode ser citada, já que é 

uma afecção que dificulta as atividades funcionais que envolvem a articulação metacarpo 

falangeana (MCF), principalmente a pinça de força e preensão, aumentam as forças desviantes 

nas articulações (MCF). Essa condição interfere nas atividades do cotidiano como usar a faca, 

segurar a panela, abrir potes, segurar copos, abrir maçanetas esféricas, e é nesse contexto que 

as TA são necessárias, melhorando a vida desses pacientes por meio da possibilidade de realizar 

atividades consideradas básicas. (CARO; COSTA; CRUZ, 2018),(NOORDHOEK; 

LOSCHIAVO, 2006).  

Outra patologia que gera dificuldades nas AVDs é a Paralisia Cerebral (PC). O paciente 

com PC apresenta alterações nas funções motoras dos membros superiores e inferiores, 

diminuição do movimento, problemas no sistema sensorial e um déficit de comunicação. Desta 

forma, a relevância do uso de TA de baixo custo tem se comprovado em uma diversidade de 

estudos atuais, como é o caso descrito por Silva (2017), mostrando a eficiência dessa 

ferramenta na atividade e interação de adolescentes com paralisia cerebral através da realização 

de atividades educacionais e recreativas utilizando um protótipo de PVC de baixo 

custo.  (SILVA, 2017).   

Outro grupo de pessoas que necessitam de atenção é a população idosa, que apresenta 

uma redução na qualidade de vida (QV) devido a uma diminuição da capacidade funcional, 

tendo como consequência dificuldades na realização de atividades de vida diárias (AVD’s), 



 
 

como cozinhar, higienizar-se ou vestir-se. Essa perda de capacidade traz um sentimento de 

impotência, falta de segurança e independência deles. Sendo assim o uso da TA de baixo custo 

tem muito a somar na vida dessa população, a utilização de elevadores de assento para sofás, 

cestos de roupas com rodas, abridores de jarras  e assento sanitário elevado são recursos que 

trazem vantagem para aliviar as incapacidades e deficiências dos idosos, favorecendo na 

redução de custos de assistência médica e melhora na QV.(ORELLANO-COLÓN; RIVERO-

MÉNDEZ; RICO, 2018) 

Todas essas condições de saúde, e muitas outras, acarretam à perda de alguma 

funcionalidade, foco do tratamento por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Diante disso, 

é importante avaliar o quanto a patologia levou a um comprometimento na atividade de 

participação do paciente, o que é feito por meio da Classificação Internacional de 

Funcionalidade (CIF), métrica muito importante para ampliar a visão além de apenas o 

diagnóstico.  (DGS, 2004) 

A CIF pertence à “família” das classificações internacionais, desenvolvida pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Tem como objetivo geral proporcionar uma linguagem 

comum e padronizada, que permite a comunicação sobre saúde e cuidados de saúde em todo 

mundo. Ela permite descrever situações relacionadas a funcionalidade do ser humano e as suas 

restrições, estrutura de maneira útil, integrada e facilmente acessível (DGS, 2004). 

Os domínios contidos na CIF são considerados domínios da saúde e domínios 

relacionados com a saúde, esses domínios são descritos com base na perspectiva do corpo, do 

indivíduo e da sociedade, são organizados em duas partes, cada parte com dois componentes: 

(1) Funcionalidade e Incapacidade inclui o componente Corpo (função dos sistemas 

orgânicos) e o componente Atividade e Participação (aspectos da funcionalidade, tanto na 

perspectiva individual como social). E (2) Fatores Contextuais englobam os componentes 

Fatores Ambientais (têm impacto sobre a funcionalidade e incapacidade) e os Fatores 

Pessoais (relação social e cultural). Assim, a classificação permite ao utilizador registar dados 

de funcionalidade, incapacidade e saúde de forma detalhada (DGS, 2004),(IMMS et al., 2017). 

O uso das tecnologias assistivas se enquadra como fator ambiental no contexto da CIF, 

auxiliando na atividade e participação dos pacientes. Existem muitos outros casos em que elas 

são necessárias, é pensando neles que estudos devem ser incentivados, em especial 

relacionados às TA de baixo custo, visando melhor qualidade de vida, independência e 



 
 

acessibilidade a todos, independente das condições socioeconômicas dos pacientes (IMMS et 

al., 2017).  

Estudos relacionados ao uso de tecnologias como forma complementar de terapia 

podem ser conduzidos na forma de estudo longitudinal (para analisar sua efetividade) e 

transversal (análise das características envolvidas com TA). Portanto, em decorrência das 

características citadas, esse último desenho de estudo se aplica ao tipo de pesquisa presente, e 

será utilizada como forma de metodologia.  O objetivo deste estudo é analisar o conhecimento 

e utilização da tecnologia assistiva (TA), principalmente a TA de baixo custo, na prática clínica 

dos profissionais de reabilitação,  

2. MÉTODO 

2.1 Tipo de estudo 

Este trabalho consiste em um estudo transversal exploratório quantitativo por amostra 

de conveniência, a respeito do conhecimento dos profissionais de fisioterapia e terapia 

ocupacional em relação à tecnologia assistiva, mais precisamente sobre a tecnologia assistiva 

de baixo custo. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa que validou a pesquisa.  

2.2 Questionário 

Os dados foram obtidos por meio das respostas ao questionário enviado aos 

profissionais. O questionário, detalhado no ANEXO 1, é composto por perguntas dissertativas 

e objetivas, elaboradas a fim de obter informações a respeito do participante, sua graduação e 

especializações, conhecimento do recurso estudado e circunstâncias de seu uso.  

Para contribuir na condução da pesquisa, optamos pela utilização do aplicativo de 

gerenciamento de pesquisas Google Forms. Os participantes foram direcionados as perguntas 

de acordo com suas respostas prévias, já que o Google Forms possibilita essa facilidade.  

O link que deu acesso ao questionário foi enviado por e-mail, após aceitar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 2), no aplicativo Google Forms, o 

participante teve a disponibilidade de baixar o (TCLE) assinado pelos pesquisadores. 

2.3 Local e Amostra 



 
 

Foi contatado o Conselho Regional de Fisioterapia por meio de uma carta, (ANEXO 3), 

com o propósito de obter uma listagem dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais da região de Sorocaba e Campinas que pertencem às subsedes do Crefito 3. 

Posteriormente os profissionais e clínicas das regiões Metropolitanas de Sorocaba e Campinas. 

foram selecionados e os e-mails disparados. 

 A região de Metropolitana de Campinas consta com 20 municípios e a Região 

Metropolitana de Sorocaba com 27 municípios, dentre esses municípios, foram escolhidas 12 

cidades de cada região Metropolitana, sendo no total 24 municípios participantes. As cidades 

elegidas da região Metropolitana de Campinas foram: Americana, Campinas, Cosmópolis, 

Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Valinhos 

e Vinhedo. Da região Metropolitana de Sorocaba: Alumínio, Boituva, Cerquilho, Itapetininga, 

Itu, Mairinque, Pilar do Sul, Salto, São Roque, Sorocaba, Tatuí e Votorantim. 

2.4 Características gerais da população 

Ser graduado em Fisioterapia ou Terapia Ocupacional. 

2.5 Critério de Inclusão:  

Ser formado em fisioterapia ou terapia ocupacional, de ambos os sexos sem restrição 

quanta a formação ou ano de formado. Necessário que o profissional pertença às subsedes do 

Crefito 3 e atue na área clínica.  

2.6 Critérios de exclusão:  

Não atuar na área profissional e que não responderam até o prazo determinado. 

2.7 Procedimento 

Após aprovação pelo comitê de ética no final do mês de abril de 2021, foi iniciada a  

seleção dos participantes. Foram enviados por e-mail, a carta de apresentação, contendo o link 

para o acesso ao questionário e o TCLE original para que o participante pudesse fazer o 

download, caso desejasse.  

Cerca de 150 e-mails foram enviados, a fim de obter ao menos 50 respostas até o 

período possibilitando tempo viável para análise dos dados e discussão dos resultados.  



 
 

Ao acessar o link, era necessário que o participante aceitasse o TCLE, assim que 

realizasse essa etapa era encaminhado para as perguntas a respeito de sua formação e sobre a 

TA. Se o conhecimento do profissional em relação a Tecnologia Assistiva fosse positivo, ele 

continuava respondendo às perguntas seguintes, a partir do momento que o profissional 

respondesse de forma negativa em relação ao conhecimento da TA, da TA de baixo e se 

utilizava ou não, o questionário era encerrado.  

A partir das respostas dos participantes, as análises e estatísticas foram feitas. 

2.8 Análise Estatística: 

A análise estatística para caracterização da amostra foi feita por meio de medidas de 

frequência absoluta e relativa, utilizando-se a plataforma Excel, de acordo com os dados 

obtidos pelo formulário. Foi aplicado o Teste Qui-quadrado, computado pelo Software 

Sigmaplot 13.0, para identificar uma possível associação entre as seguintes variáveis 

relacionadas a conhecimento de TA e utilização, adotando significância de p ≤0,05.  

Em seguida, foi realizada a análise descritiva para as perguntas com caráter subjetivo, 

relacionadas a diagnóstico, alterações de função mais utilizadas TA e TA de baixo custo, 

respondidas pelos participantes do estudo, são elas: 

3.  Resultados 

Foram enviados 150 e-mails, destes 42 participantes acessaram o Google Forms, 41 

aceitaram o que foi proposto no TCLE e continuaram a pesquisa e 1 não aceitou o TCLE. A 

tabela de caracterização da amostra com frequências referentes às respostas será descrita abaixo 

na Tabela 1. 

A maior parte da amostra foi composta por fisioterapeutas (95,1%). Em relação ao 

tempo de formação, a maioria foi de participantes formados há mais de 10 anos, 34,10% dos 

participantes, sendo área de atuação mais assinalada foi a Traumato-Ortopédica seguida pela 

área de Neurofuncional, com 59% e 32% respectivamente. 

 

 

 



 
 

Tabela 1: Caracterização da amostra de participantes (n=41) 

 Frequência Absoluta Frequência Relativa% 

Formação   

Fisioterapeuta 39 95,1% 

Terapeuta Ocupacional 2 4,9% 

Tempo de formação   

Menos de 1 ano 9 22% 

Mais de 2 anos 8 19,50% 

Mais de 5 anos 7 17,10% 

Mais de 10 anos 14 34,10% 

Mais de 20 anos 3 7,30% 

Área de atuação   

Neurofuncional 13 32% 

Traumato-Ortopédica 24 59% 

Esportiva 10 24% 

Cardiovascular 5 12% 

Respiratória 7 17% 

Saúde da Mulher 2 5% 

Gerontologia 7 17% 

Outros 11 26% 

Em seguida são apresentadas as frequências de repostas relacionadas ao conhecimento 

e uso de TA (tabela 2). Entre as respostas obtidas, observou-se que o conhecimento da 

Tecnologia Assistiva possui uma frequência relativa de 92,68% e sua utilização na prática 

clínica representou uma frequência relativa de 73,70%. Já conhecimento da TA de baixo custo 

e sua utilização, foi de 73,70% e 82,10% respectivamente. Dentre os  participantes que 

conheciam e já haviam utilizado a TA de baixo custo, a maioria já haviam utilizado o recurso, 

mas não utilizavam mais, (36%) e apenas 4% utilizavam todos os dias. A respeito da confecção 

da TA de baixo custo, 18 participantes alegaram já terem confeccionado alguma tecnologia 

de baixo custo, (64,3%). E entre os 28 participantes, 21 atendem pacientes de baixa renda, 

(75%),  



 
 

 

Tabela 2: Conhecimento e utilização de TA e TA de baixo custo na prática clínica 

(n=41) 
 

Frequência Absoluta Frequência Relativa% 

Conhecimento de TA   

Sim 38 92,68% 

Não  3 7,32% 

Já utilizou a TA na prática clínica?   

Sim 28 73,70 

Não 10 26,30 

Conhecimento da TA de baixo custo   

Sim 28 73,70 

Não 10 26,30 

Já utilizou a TA de baixo custo?   

Sim 23 82,10% 

Não 5 17,90% 

Frequência de utilização   

Muito pouco (1x por mês) 4 14,30% 

Pouca 8 28,60% 

Média 2 7,10% 

Alta 3 10,70% 

Muita alta (todos os dias) 1 4% 

Já confeccionou a TA de baixo custo?   

Sim 18 64,3 

Não 10 35,7 

Atendimento a pacientes com baixa renda   

Sim 21 75% 

Não 7 25% 

Ao analisar a associação entre as variáveis pode-se observar que tempo de 

formação e o conhecimento de TA de baixo custo foi estatisticamente significante 

(p=0,019). Uma avaliação mais aprofundada é necessária para que seja identificada 

especificamente onde a associação está, no entanto, analisando  as frequências e os dados 



 
 

obtidos pelo software, é possível fazer uma inferência que essa associação seja entre o 

conhecimento da TA de baixo custo entre os formados a mais de 5 anos. A frequência de 

utilização da TA de baixo custo e o atendimento de pacientes de baixa renda não apresentou 

associação (p=0,570). Não houve associação entre as variáveis relacionadas a TA e 

diagnósticos clínicos tratados que foram agrupados nas seguintes classes: neurológico (AVC, 

PC, Esclerose Lateral Amiotrófica), ortopédico (fraturas), respiratório (doença pulmonar 

obstrutiva crônica), disfunções geriátricas e doença hematológica (p=0,579) 

Dentre os 28 participantes que responderam à questão relacionada a confecção da TA de 

baixo custo e ao atendimento de pacientes de baixa renda, não houve associação entre essas 

variáveis, com o p=0,207.  

 Os participantes selecionaram as áreas de formação em que atuavam, a partir disso, foi 

analisada a associação entre as áreas de formação dos profissionais e o uso de TA, e também 

com o uso de TA de baixo custo. A maior significância de associação foi a observada entre 

área de neurofuncional e o uso da TA, com o p=0,033. . De acordo com os dados de frequência, 

é possível inferir que os formados em neurofuncional podem apresentar maior tendência a usar 

a tecnologia assistiva. Outro dado que merece destaque é o valor de significância entre os 

formados em neurofuncional e o uso da TA de baixo custo por estes, com p=0,075. As demais 

áreas de formação não demonstraram associação ao uso TA e de TA de baixo custo (Tabela 

03). 

Tabela 03: Área de formação e uso da tecnologia assistiva e uso da TA de baixo custo. 

Área de formação Uso de TA  Uso TA baixo custo  

Neurofuncional 0,033 0,075 

Traumato-Ortopédica 0,450 0,752 

Esportiva 0,241 0,682 

Cardiovascular 1,000 0,274 

Respiratória 0,659 0,385 

Saúde da Mulher 0,539 1,000 

Gerontologia 0,399 1,000 

Outros 0,280 0,235 

Considerado significância p ≤ 0,05 

 

Na análise descritiva pôde notar foi que entre os 41 participantes que responderam o 

formulário, 28 deles conheciam a TA de baixo e já utilizaram alguma vez. Representando, 

aproximadamente 68,29% dentre os profissionais selecionados que obtinham alguma relação 

com o recurso. 



 
 

Ao serem questionados a respeito de quais diagnósticos a TA de baixo custo era utilizada 

em seus tratamentos, as respostas mais observadas foram relacionadas aos diagnósticos de 

desordens neurológicas, como Acidente Vascular Cerebral (AVC), Paralisia Cerebral, 

Transtorno do Espectro Autista, Parkinson, Lesão Medular, Esclerose Lateral Amiotrófica 

(ELA), Síndrome de Down, Alzheimer e pé torto congênito. Também foram pontuadas a 

utilização do recurso para pacientes idosos, pacientes com fraturas, pós-operatórios, com 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e uso em ambiente hospitalar. 

Sobre as alterações de função para as quais os participantes mais aplicavam a TA de baixo 

custo, as citadas foram: auxílio na higiene pessoal, alimentação, escrita, comunicação, 

coordenação motora fina e coordenação motora grossa (escrita, preensão, alcance e segurar 

objetos), uso para alterações posturais, ortostatismo, marcha, equilíbrio, para espasticidade, 

inversão de pé, e para gerar maior independência nas atividades de vida diária do paciente. 

Com destaque para a aplicação na terapia de alterações de marcha e coordenação motora, que 

foram as mais recorrentes entre as respostas.  

Com relação à tecnologia de baixo custo utilizadas pelos profissionais, as respostas 

verificadas foram: andador, cadeiras de PVC para sedestação no leito, cadeira subaquática de 

PVC, adaptador para leitura, prancha de comunicação, engrossadores de talheres e canetas, 

palmilhas compensatórias em EVA, calça de posicionamento (calça jeans com enchimento), 

abridor de camiseta, órtese de repouso com velcro e tecido, tala extensora de posicionamento, 

garrafas pets e latas com areia. 

 Por fim, entre os materiais mais citados pelos profissionais que utilizavam ou utilizaram a 

TA de baixo custo foram os materiais de PVC, velcro, EVA, garrafa pet e latas.  

4. Discussão  

O presente estudo analisou os profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional das 

Regiões Metropolitanas de Sorocaba e Campina, em relação ao conhecimento e utilização da 

TA, principalmente a TA de baixo custo. Dentre os profissionais que acessaram o link e 

aceitaram participar da pesquisa, foram obtidas 41 respostas completas, pode-se identificar as 

possíveis associações entre as variáveis sugeridas. 

De acordo com os resultados das análises estatísticas, a associação de maior significância 

foi a relação entre o “Tempo de formação” e “Conhecimento da TA de baixo custo”, com o 



 
 

p=0,019. Na análise das tabelas de frequência e os dados fornecidos pelo software, pode-se 

associar uma relação mais específica entre os formados há mais de 5 anos e o conhecimento da 

TA de baixo custo.  

Outra associação com o p menor que 0,05 foi a relação entre a área de formação e o uso da 

TA. Os especializados em neurofuncional demonstraram uma tendência de associação com o 

uso da TA, com p=0,033, avaliando os dados, notou-se a possibilidade se dever ao fato de que 

os 13 participantes formados em neurofuncional dentre eles 12 conheciam a TA de baixo custo. 

As doenças neurológicas acarretam, em sua grande maioria, disfunções de mobilidades e 

independência nas AVD’s, como aponta os estudos de Caro (2018), em que se observa perdas 

funcionais de pacientes com AVC e suas necessidades na utilização de recursos auxiliares.  

Outro estudo que mostra a utilização da TA de baixo custo é o de Silva (2017), que apresenta 

a utilização de materiais de PVC para pacientes jovens com paralisia cerebral, o protótipo de 

PVC desenvolvido contribuiu para comunicação e interação dos adolescentes com paralisia 

cerebral, proporcionando uma experiência e satisfação para os participantes nas atividades 

educativas. Foram citados pelos participantes outros diagnósticos, ao responderem a questão 

“Para o tratamento de quais diagnóstico você mais utiliza a TA de baixo custo?”, além dos já 

mencionados AVC e PC. As outras patologias citadas pelos profissionais, foram: Parkinson, 

Autismo, ELA, EM o uso do recurso para a população idosa, em ambiente hospitalar, DPOC e 

outros, infere-se na análise das tabelas de frequência, que há um maior predomínio nas 

respostas vinculadas as disfunções neurológicas. 

Quando questionados a respeito de para quais alterações de funções os profissionais mais 

utilizavam a TA de baixo custo, as respostas com maior destaque foram para alteração na 

marcha, o que corrobora com o estudo (BATENI; MAKI, 2005), demonstrando que os 

benefícios clínicos na mobilidade e na capacidade de completar tarefas do dia a dia, utilizando 

recursos como bengala e andadores, proporcionou maior segurança e independência aos 

pacientes. 

Os 28 profissionais que participaram da pesquisa, ao responderem a respeito da confecção 

da TA de baixo custo, pontuaram os materiais de EVA, PVC, velcro, latas, garrafa pet que são 

matérias de baixo custo, esses recursos comumente utilizados pelos participantes corroboram 

com os materiais citados no estudo de (BERSCH, 2008), que são recursos alternativos e 

criativos na tentativa de atender a demanda de pacientes com dificuldades na realização de 

atividades do dia a dia. No estudo de (SÍBILA FLORIANO LANDIM, PRISCILA 



 
 

APARECIDA MOREIRA LEMES; LIMA, FERNANDA FREGNI SILVA MONTEIRO, 

2005), o uso de engrossadores de talheres, engrossadores de caneta e o uso de velcro também 

são citados. 

5. Conclusão 

Para maior confiabilidade dos dados é necessário ampliar o tamanho amostral, a fim de 

validar os resultados obtidos e compreender outras associações que possam existir. É 

importante que mais estudos sejam realizados, para que o conhecimento e a prática da 

confecção da TA baixo custo seja cada vez mais utilizada na prática clínica, podendo assim 

atender uma demanda maior de pacientes com disfunções, especificamente aqueles que se 

encontram em uma posição econômica desfavorável.  
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(Anexo 1) - FORMULÁRIO 

Projeto de Iniciação Científica - Tecnologia Assistiva  

 

1)TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Descrito o TCLE) 

- Com base no TCLE acima: 

o Li e aceito participar da pesquisa 

o Li, mas não aceito participar da pesquisa 

 

 

 

 

- Clique no link para baixar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

https://drive.google.com/file/d/1gG304L-

yG4coPCr0x13YA_2gcQOJQjMW/view?usp=sharing 

 

  2) Quanto aos dados pessoais  

- Qual é a sua formação acadêmica? 

o Fisioterapeuta 

o Terapeuta Ocupacional 

- Há quanto tempo se formou? 

o Menos de 1 ano 

o Mais de 2 anos 

o Mais de 5 anos 

o Mais de 10 anos 

o Mais de 20 anos 

- Qual a área de atuação? 

o Neurofuncional 

o Traumato-Ortopédica 

o Esportiva 

o Cardiovascular 

o Respiratória 

o Saúde da Mulher 

o Gerontologia 

o Outros____________ 

 

3) Quanto ao conhecimento da Tecnologia Assistiva  

Se a reposta for: 

     - Li e aceito participar da pesquisa, (começa o questionário) 

- Li, mas não aceito participar da pesquisa (caso o participante responda essa 

opção, o formulário será enviado) 

 

 

 

 

 
Caso o participante queira baixar o TCLE, o link irá proporcionar o download, 

com o termo já assinado pelos pesquisadores responsáveis.  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gG304L-yG4coPCr0x13YA_2gcQOJQjMW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gG304L-yG4coPCr0x13YA_2gcQOJQjMW/view?usp=sharing


 
 

Conhecimento e interação a respeito da tecnologia assistiva 

- Você sabe o que é uma Tecnologia Assistiva (TA)? 

o Sim  

o Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a reposta for “SIM” para a 1ª ou 2ª questão acima: 

- Já utilizou algum recurso de TA na prática clínica? 

o Sim 

o Não 

Você sabe o que é uma TA de baixo custo? 

o Sim  

o Não 

(Caso o participante responda a opção NÃO, o formulário será enviado, se a reposta for 

positiva, o participante continua) 

 

Se a reposta for “SIM” para a questão acima 

- Já utilizou uma TA de baixo custo? 

o Sim 

o Não 

(Caso o participante responda a opção não, o formulário será enviado, se a reposta for 

positiva, o participante continua) 

 

Se a resposta for “NÃO” o participante será direcionado a pergunta abaixo: 

- A tecnologia assistiva (TA) pode ser entendida como recurso ou equipamento que 

auxilia na funcionalidade e no desempenho das atividades diárias. Esses recursos, 

muitas vezes, são comuns em nosso cotidiano como, por exemplo, as bengalas que 

auxiliam na locomoção, o aparelho auditivo, a prótese ou a órtese. A partir dessas 

informações você tem familiaridade com esse recurso? 

o Sim 

o Não 

(Caso o participante responda a opção NÃO, o formulário será enviado, se a reposta for 

positiva, o participante continua) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a reposta for “SIM” para a questão acima 

- Com que frequência as TA de baixo custo são utilizadas por você? 

o Já utilizei, mas não uso atualmente 

o Muito pouca (1x por mês) 

o Pouca 

o Média 

o Alta 

o Muito alta (todos os dias) 

- Para o tratamento de quais diagnóstico você mais utiliza a TA de baixo custo? 

Por exemplo: Paralisia Cerebral; Artrite Reumatoide; Parkinson; Doenças degenerativas, entre outras. 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

-Para quais alterações de função você utiliza a tecnologia assistiva de baixo custo? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

-Quais tecnologia assistiva de baixo custo você usa ou já usou? 

Por exemplo: Esteira de PVC; engrossador de caneta, fixador de talher a mão feitos de com matérias 

de isopor, EVA, velcro. 

 

Imagem retirada do link: http://pesquisa.ufabc.edu.br/bmclab/2017/11/07/projetos-de-tecnologias-

assistivas-de-baixo-custo-2017/ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

- Você já confeccionou alguma TA de baixo custo? 

o Sim 

o Não 

Costuma atender pacientes com baixa renda? 

o Sim 

o Não 

(Fim do questionário) 

http://pesquisa.ufabc.edu.br/bmclab/2017/11/07/projetos-de-tecnologias-assistivas-de-baixo-custo-2017/
http://pesquisa.ufabc.edu.br/bmclab/2017/11/07/projetos-de-tecnologias-assistivas-de-baixo-custo-2017/


 
 

(ANEXO – 2) TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto: Avaliação do uso de tecnologias assistivas de baixo custo por fisioterapeutas 

e terapeutas ocupacionais nas Regiões Metropolitanas de Sorocaba e Campinas. 

Nome/Telefone do Pesquisador responsável e o número de registro no Conselho Profissional: 

Ana Beatriz Biagioli Manoel Suzan/(11) 998027693 – Crefito 3: 22832-F 

Nome/Telefone do Pesquisador colaborador e o número de registro no Conselho Profissional: 

Heloíse Cazangi Borges/(11) 997885345 – Crefito 3: 21563-F 

Nome/Telefone do Pesquisador colaborador e o número de registro no Conselho Profissional: 

Luiz Carlos Boaventura/(11) 941518585 – Crefito 3: 25562-F 

Nome/Telefone do(s) aluno(s) participante(s): Natália Picco/(15) 996350647 

Nome/Telefone da Instituição a qual o pesquisador responsável mantém vínculo empregatício   

ou como pesquisador colaborador:  

Nome e contato do local, entidade ou instituição onde será desenvolvida a pesquisa: Centro 

Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP) 

 

 

Telefone da Secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do CEUNSP: (11) 4028-8351 ou 

(11) 40288800 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

 O Sr./ Sr.ª está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), na pesquisa com o 

título Avaliação do uso de tecnologias assistivas de baixo custo por fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais nas Regiões Metropolitanas de Sorocaba e Campinas. O objetivo desta pesquisa é 

descobrir o grau de conhecimento e de utilização da tecnologia assistiva (TA), principalmente a TA de 

baixo custo, na prática clínica dos profissionais. A importância deste projeto se justifica na 

disseminação do conhecimento da TA de baixo custo como forma alternativa de terapia, a fim de 

aumentar a acessibilidade de tratamento entre pacientes com baixa renda. O projeto está sendo 

desenvolvido por Natália Cristina Picco da Silva, Ana Beatriz Biagioli Manoel Suzan, Heloise Cazangi 

Borges e Luiz Carlos Boaventura da Instituição Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio 

(CEUNSP- ITU). 

 Por meio deste documento e a qualquer tempo, o Sr./Srª poderá solicitar esclarecimentos 

adicionais sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar bem como requerer os resultados da 

sua avaliação. Também poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento, sem sofrer qualquer tipo de penalidade ou prejuízo. Portanto, sua participação não é 

obrigatória. 

O presente estudo pode ocasionar um risco de cansaço, típico de quando se é submetido a 

uma bateria de testes e pode causar constrangimento ao participante, por não saber o assunto tratado. 



 
 

Será garantida a integridade e não violação dos documentos coletados, assim como, a 

confidencialidade de todos os dados. Os benefícios estão relacionados a possibilidade de identificar o 

conhecimento e a prática clínica em relação a TA de baixo custo, entre os profissionais de fisioterapia 

e terapia ocupacional, além de contribuir para pesquisas futuras e incentivo da utilização da técnica.  

O acompanhamento será feito via e-mail, pela contatação dos profissionais que atuam na área 

e se encontram na Região Metropolitana de Sorocaba e Campinas. Os participantes receberão o link 

dos formulários, elaborado por meio do aplicativo de gerenciamento de pesquisas Google Forms, 

contendo as perguntas sobre o projeto de Iniciação Científica. 

 Para participar desta pesquisa o Sr./Sr.ª não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira.  

Sua identidade será mantida em sigilo, pois seu nome e demais dados de identificação pessoal não 

constarão em questionários, formulários e fichas caso haja na pesquisa. Os dados da pesquisa serão 

armazenados pelo pesquisador responsável e poderão ser divulgados em Congressos e Revistas 

Científicas, porém sempre mantendo o anonimato do participante voluntário.  

Após obtidos os resultados, o estudo será publicado em plataforma de livre acesso, e caso seja 

solicitado, enviado pelo e-mail do participante.  

 Considerando, que fui informado (a) dos objetivos e da relevância da pesquisa proposta, de 

como será minha participação, dos procedimentos e riscos/benefícios desta pesquisa, declaro e 

confirmo o meu consentimento como participante, como também concordo que os dados obtidos na 

investigação sejam utilizados para fins científicos desde que mantenha o anonimato e a confiabilidade 

das informações. Estou ciente de que receberei uma via original deste documento e outra ficará com 

o pesquisador responsável. 

Em caso de dúvida, entre em contato a qualquer momento com os pesquisadores responsáveis 

acima mencionados ou com o comitê de ética do CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO 

PATROCÍNIO (CEP-CEUNSP) que está localizado na reitoria do campus em salto/sp, praça antônio 

vieira tavares, 73, ou pelos contatos (11) 4028-8351 ou (11) 40288800, e-mail: cep@ceunsp.edu.br. O 

COMITÊ DE ÉTICA tem por objetivo defender toda a integridade e demais princípios éticos que 

garantem a dignidade e os direitos dos participantes voluntários da pesquisa e também contribuir para 

o desenvolvimento das pesquisas científicas envolvendo seres humanos, dentro dos padrões éticos. 

 

 

 Local e data: ________________________ 



 
 

(ANEXO – 3) CARTA CREFITO 3 

 

Natália Cristina Picco da Silva 

CEUNSP - ITU 

 

Boituva, 20 de Setembro de 2020 

 

Iniciação Científica - Tecnologia Assistiva 

 

Prezados(a), me chamo Natália Cristina Picco da Silva e sou estudante de fisioterapia 

do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP-ITU). Atualmente, estou 

participando do Programa Institucional das Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), no projeto 

com o tema Avaliação do uso de tecnologia assistivas de baixo custo por fisioterapeutas e 

terapeutas ocupacionais nas Regiões Metropolitanas de Sorocaba e Campinas, pesquisa 

com o objetivo de descobrir o grau de conhecimento e de utilização da tecnologia assistiva 

(TA), principalmente da TA de baixo custo, na prática clínica dos profissionais. 

 Os dados serão obtidos por meio das respostas ao questionário (que consta no link 

abaixo), composto por perguntas dissertativas e objetivas, elaboradas a fim de obter 

informações a respeito do participante, sua graduação e especializações, conhecimento do 

recurso estudado e circunstâncias de seu uso. 

Para realizar essa pesquisa necessitaria do contato exclusivamente de e-mail dos 

profissionais que pertençam às subsedes do Crefito 3 de Sorocaba e Campinas, sendo assim, 

gostaria de solicitar por meio desta carta estes contatos. Portanto, através do e-mail seriam 

enviados aos participantes um link que dará acesso ao questionário, contará com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e a disponibilidade de baixar o (TCLE) assinado 

pelos pesquisadores. Em nenhum momento, o e-mail para contato será usado para numerar ou 

caracterizar o participante. 

 

Agradeço antecipadamente a atenção. 

 

(Link do questionário) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDWodIM9MZIW8acIUNqkj6gUDRNWkkxpl

RsPi8lbkzWu9DcA/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDWodIM9MZIW8acIUNqkj6gUDRNWkkxplRsPi8lbkzWu9DcA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDWodIM9MZIW8acIUNqkj6gUDRNWkkxplRsPi8lbkzWu9DcA/viewform?usp=sf_link


 
 

(ANEXO – 4) E-MAIL PARA OS PARTICIPANTES 

 

Prezado(a) participante (terapeuta),  

Me chamo Natália Cristina Picco da Silva e sou estudante de fisioterapia do Centro 

Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP-ITU). Atualmente, estou participando 

do Programa Institucional das Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), no projeto com o tema 

Avaliação do uso de tecnologia assistivas de baixo custo por fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais nas Regiões Metropolitanas de Sorocaba e Campinas, pesquisa com o 

objetivo de descobrir o grau de conhecimento e de utilização da tecnologia assistiva (TA), 

principalmente da TA de baixo custo, na prática clínica dos profissionais. 

 Os dados serão obtidos por meio das respostas ao questionário (que consta no link 

abaixo), composto por perguntas dissertativas e objetivas, elaboradas a fim de obter 

informações a respeito do participante, sua graduação e especializações, conhecimento do 

recurso estudado e circunstâncias de seu uso. 

Em anexo segue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), explicando o 

projeto e assegurando o sigilo dos dados pessoais dos participantes, no questionário consta um 

link para baixar o TCLE, e a opção de aceitar ou não participar da pesquisa.  

 

Agradeço antecipadamente sua atenção.  

 

(Link do questionário) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDWodIM9MZIW8acIUNqkj6gUDRNWkkxpl

RsPi8lbkzWu9DcA/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDWodIM9MZIW8acIUNqkj6gUDRNWkkxplRsPi8lbkzWu9DcA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDWodIM9MZIW8acIUNqkj6gUDRNWkkxplRsPi8lbkzWu9DcA/viewform?usp=sf_link
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REITORIA ACADÊMICA 

ASSESSORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Detroit: Become Human e o conceito de humanidade 

 

Estudante 

Nathália Maria STOPPA1 

 

Área e Linha de Pesquisa 

Psicologia como ciência e profissão 

 

Professor(es) orientador(es) 

Maurício Carlos CARDENETE2 

 

Coordenação do Curso 

Bruna Fenocchi Guedes CAMPOS 

 

Reitor 

Marcel CARDOZO 

 

 

Itu - SP, maio de 2021 

 

RESUMO 

 

O jogo eletrônico Detroit: Become Human foi produzido pela Quantic Dream, ambientado no 

ano de 2038, se passando na cidade de Detroit, EUA, e como resultado do trabalho da 

empresa CyberLife, Detroit, assim como em todo o país, a vida com a presença de androides 

se torna real já há alguns anos, sendo eles utilizados para servir os humanos em diversas 

tarefas, como jardinagem, afazeres domésticos, segurança e demais áreas, e em decorrência de 

presenciar atos de violência e ser alvo de estímulos que reforçam um comportamento não 

programado, alguns androides, os divergentes, começam a ter comportamentos e emoções 

humanas, rompendo sua programação. Durante toda a narrativa, há uma discussão em relação 

do que é ser humano e se androides podem ter os mesmos direitos que os homens. Através de 

uma análise da história do jogo, juntamente com referencial teórico sobre a temática, será 

trabalhado e discutido questões como escravidão, maus tratos, direito, liberdade, humanidade 

e o conceito de ser humano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Detroit: Become Human; androides; divergente; humanidade. 

 

                                                 
1 Aluno estudante do 7º Semestre do Curso de Psicologia, e-mail: nmstoppa@gmail.com 
2 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Psicologia, e-mail: mauricio.cardenete@ceunsp.edu.br 
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 2 

 

1. Detroit: Become Human e a sociedade 

 Detroit: Become Human é um jogo eletrônico, lançado em 2018, produzido pela 

Quantic Dream e publicado pela Sony Interactive Entertainment. O game se passa na cidade 

de Detroit, no estado do Michigan, nos Estados Unidos, no ano de 2038, em uma realidade na 

qual a presença de humanos e androides é real, e que estes são produzidos para servi-los. 

Porém, alguns dos androides, principalmente aqueles que sofreram algum tipo de maus tratos, 

se divergem, saem de sua programação, começam a agir por vontade própria, e, na maioria 

dos casos, agridem/matam seus agressores (PLAYSTATION, 2018). 

 O jogo nos faz controlar três personagens com características e realidades bem 

distintas: Markus, o robô serviçal de Carl Manfred; Kara, cuidadora de Alice; e Connor, 

detetive que auxilia os humanos em cenas de crime (DETROIT, 2018). Markus e Kara são 

vítimas de uma sociedade que os diminuem como indivíduos, e tentam, cada um ao seu modo, 

lutando ou fugindo, vencer este esquema, enquanto Connor é alguém que também está 

inserido neste sistema intolerante, e se encontra na população que é discriminada, igualmente 

Markus e Kara, porém ele não se afeta, pelo menos no começo do jogo, por aceitar e 

concordar com o lugar em que se encontra na sociedade, muito em decorrência ao papel social 

que ela impõe a ele, e, consequentemente, trata os que lutam contra este sistema como 

indivíduos que tiverem erro em sua programação, “desajustados”. 

 E, durante toda a narrativa, o jogador passa por situações das mais diversas com os 

personagens, desde as mais simples e rotineiras, como pintar um quadro, limpar uma casa, 

procurar pelo colega de trabalho em um bar, até algumas mais complexas e de grande impacto 

na vida destes personagens, como participar de uma passeata a favor dos direitos dos 

androides, se esconder de um policial por ser considerada uma fugitiva, e fazer parte de uma 

perseguição policial (DETROIT, 2018) 

 Ao ter a possibilidade de vivenciar em primeira pessoa as experiências pelas quais os 

androides estão passando, torna-se possível o entendimento de como uma dada situação afeta 

o personagem, e isto ocorre através da experiência vicária seguida de autorreflexão 

(BANDURA, 1989). 
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 A autorreflexão permite ao indivíduo analisar suas vivências, sentimentos, 

pensamentos e conhecimentos, e refletindo sobre eles, é possível enxergar ideias e 

comportamentos derivados destes, e modificar e adaptar estas ideias e comportamentos, 

julgando qual o mais adequado. Esta mudança pode ocorrer através da verificação invariante, 

que, a partir da observação do comportamento alheio e de suas consequências, é possível 

corrigir seus próprios pensamentos (BANDURA, 1989). Com isto, é passível ao jogador 

entender o que os personagens sentem, e os compreender em suas perspectivas. 

 Nesta perspectiva, vivencia-se junto com o androide os acontecimentos, resultando em 

um questionamento do porquê aquelas ações são direcionadas a ele. Durante toda a narrativa 

do jogo, é visível o preconceito dos humanos com os androides, ocorrendo, recorrentemente, 

ataques físicos e verbais a eles. E como consequência destes atos, o número de androides 

divergentes aumentaram, e com o ganho consciência, acabam revidando os maus tratos aos 

quais eles estão sujeitos.  

 Pode-se usar a divergência como uma metáfora para a nossa realidade. O androide 

com sua programação intacta é o homem alienado, que faz o que é dito para ele fazer, não 

questiona o ambiente em que está inserido, nem as situações as quais ele tem que passar e 

nem o modo como os outros o veem. Já a divergência seria a pessoa com um senso crítico, 

questionando sua existência naquela sociedade e o impacto que ela causa em sua vida, 

conseguindo enxergar as injustiças e as violações as quais está submetido. 

 O fato de colocar androides divergentes, das mais diversas áreas, realidades e 

convicções como protagonistas, também possibilita ao jogador conhecer diversos pontos de 

vista: Markus, como o ativista da linha de frente pela luta de direito dos androides em uma 

sociedade que os escraviza; Kara, como a fugitiva com uma criança em seus cuidados, a 

procura de abrigo e segurança, se submetendo a procurar refúgio em outro país, e Connor, um 

detetive androide que investiga casos de androides divergentes, e percebemos, ao decorrer da 

história, como ele vai se divergindo aos poucos (podendo aqui fazer uma analogia referente 

ao processo de emancipação da alienação). 

 Tanto os androides que seguem sua programação quanto os divergentes sofrem 

discriminações. Antes de ocorrer a divergência, como foi citado anteriormente, os androides 

sofriam maus tratos de seus donos, no caso dos domésticos, ou de transeuntes, no caso de 
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“funcionários públicos”. Fazendo um paralelo com a realidade, não é difícil encontrar, tanto 

na literatura, dramaturgia, cinematografia, casos que a emancipação do indivíduo ocorre 

depois de vários episódios de violência, quando ele não suporta mais aquela vivência e a 

revida. 

 E durante toda a narrativa, é possível fazer associações de coisas que acontecem 

dentro da história com fatos que presenciamos: objetificação do ser humano como objeto 

exclusivamente sexual (produção de androides para satisfação carnal), exposição de mão de 

obra escrava em praça pública (exposição de androides nas vitrines da CyberLife), refugiados 

fugindo de seus países de origem para buscar refúgio em outro (Kara e Alice fugindo para o 

Canadá), privação de direitos básicos, como o de ir e vir, voto, propriedade privada, emprego, 

segurança, educação e saúde por não fazerem parte da população que se é considerada a certa, 

normal, superior (Markus, e demais androides divergentes, manifestando em praça pública, 

reivindicando seus direitos). 

 Observamos essa relação de poder entre humanos, havendo relação com o sentimento 

de superioridade que se sente diante de alguém diferente, e Detroit: Become Human 

proporciona protagonismo a personagens que sofrem por serem vistos como inferiores, 

possibilitando, assim, vivenciar esta realidade através de um olhar o qual não se está 

habituado. 

 Com isto, o presente trabalho desenvolverá uma discussão sobre a importância da 

temática referente a questões sociais, mostrando como o jogo Detroit: Become Human a traz 

de forma interessante e de melhor associação para quem o joga, realizando uma metáfora da 

realidade vivenciada pelos personagens deste jogo eletrônico, conseguindo possibilitar ao 

jogador “enxergar com os próprios olhos” o que leva um outro ser lutar por seus direitos e 

combater um preconceito que, para quem está fora, não o vê e entende. 

 

2.  Detroit e sua importância 

 O objetivo central do trabalho é mostrar a importância da metáfora presente no jogo 

Detroit: Become Human, ilustrando androides como seres inferiores, que são escravizados e 

recebem maus tratos, traçando um paralelo com a realidade da raça humana. Além disso, se 
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utilizará de embasamento científico da Psicologia Social para se aprofundar nas reflexões 

trazidas pelo game. 

 Apesar da importância desta discussão, o tema foi escolhido, também, por motivos 

pessoais. Quando o jogo foi lançado, em 2018, tive acesso à sua história através de um canal 

no YouTube - o qual acompanho há anos - que produz gameplays3 mostrando toda a narrativa 

e desenrolar da trama, e desde então, a metáfora de as minorias, na realidade, serem retratadas 

como androides, no jogo, me deixa reflexiva.  

 A discussão presente sobre temas sociais, mostrando o ponto de vista de três androides 

- sendo dois deles inicialmente divergentes, e o terceiro em um processo de divergência – dá 

ao jogador uma oportunidade de ver dois pontos de vista de indivíduos que estão dentro deste 

acontecimento, sendo ele uma metáfora sobre o processo de emancipação de um indivíduo, 

mostrando: a) os motivos e os atos que deram consequência a luta de alguém que se sente 

prejudicado perante a sociedade e b) o processo de conscientização de um indivíduo sobre 

quem ele é e sua emancipação de um sistema que o oprime. 

 Com a possibilidade de presenciar este processo através do olhar do jogador, a 

maneira como percebe o impacto da realidade no viver do outro pode ser alterada, mudando a 

visão de mundo que o jogador tem em relação a esta temática. O não conhecimento de como 

os estigmas e preconceitos podem afetar negativamente a vida de alguém, sendo eles algo que 

é reproduzido culturalmente, de boca em boca, ou está intitulado em alguma lei, retrata como 

ainda há muito o que evoluir como sociedade, pois não reconhecer seu privilégio, e nem que 

muitas pessoas não o têm, mostra como não existe o conhecimento de seu papel e de seu 

impacto na sociedade, atual e historicamente falando. Isso pode gerar uma invalidação 

daquilo que não se tem conhecimento e não te afeta, consequentemente, minimizando a dor 

do outro. 

 Além disto, a comparação que é realizada entre a ficção e a realidade é importante ser 

feita para mostrar que este processo de conscientização e emancipação ocorre mais próximo 

de nosso convívio do que se imagina, e que há um porquê de isto ocorrer, retratando que não é 

apenas uma luta desnecessária, sem fundamento, ou algum movimento que pede por 

privilégios, muito pelo contrário, exige direitos básicos intitulados pelos Direitos Humanos, 

                                                 
3 Execução de uma parte de um jogo, ou ele todo, por um jogador. (VANNUCCHI; PRADO, 2009) 
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como trabalho, propriedade privada e voto (ONU, 1948), porém estas pessoas que 

negligenciam a luta são privilegiados, aqueles que não precisaram batalhar pelas coisas que as 

minorias estão clamando, pois estes direitos sempre foram pertencentes a eles. 

 A reflexão presente no jogo mostra como filmes, séries, livros e jogos eletrônicos 

estão ficando cada vez mais politizados, não sendo apenas um produto de entretenimento, mas 

também um meio de produzir uma reflexão e gerar conhecimento, ilustrando questões 

político-históricas da sociedade de forma lúdica e significativa para quem consome este tipo 

de conteúdo, ampliando a sua experiência com este produto, além de expandir sua visão de 

mundo. 

 Além disto, a possibilidade de conhecer novos pontos de vista permite a compreensão 

de algo que não é do nosso convívio normal, da nossa bolha social, promovendo, assim, 

discussões sobre diversidade, igualdade, injustiça, inclusão e respeito ao diferente. 

 Com referência a isso, Carl Rogers e Rachel Rosenberg (p. 73, 1977) colaboram 

dizendo que esta ação de “ver com seus próprios olhos” requer sensibilidade para que se 

possa perceber os significados que o outro coloca em situações que esteja vivenciando. Com 

isso, sendo possível experienciar vicariamente a vida deste outro. Neste momento, colocamos 

nosso próprio eu de lado, nossos pontos de vista, valores e significados, para entrar no mundo 

de um outro indivíduo. 

 As discussões que podem ser geradas, citadas anteriormente, são altamente de cunho 

político. Trazer este tipo de conversa em videogames, filmes, histórias em quadrinhos e séries 

possibilita um maior engajamento ao público que consome este tipo de conteúdo por fazer 

sentido para eles, por ser algo que têm mais contato, além da linguagem ser de mais fácil 

compreensão e se passar em cenários que já estão acostumados a interagir e estar emergidos. 

 Além disso, corroborado pela fala de Henrique Sampaio (2018), produções artísticas 

são políticas, pois o produtor desta arte acaba depositando um pouco de sua visão de mundo 

em sua produção, até quando diz não querer fazer nada com teor político, já é um ato político, 

pois acaba replicando ações de nossa sociedade, sendo pela linguagem, estereótipos ou 

símbolos, e com isso, se é possível influenciar o comportamento e gerar discussões. Com este 

tipo de engajamento, possibilita a soma deste público para a discussão de temas sociais. 
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 Assim, com o jogo Detroit Become Human trazendo o assunto referente a questões 

sociais, faz com que o público que o consome começa a se interessar pela temática, pessoas 

que tem interesse pelas discussões sociais, porém não conseguiram atribuir algum sentido 

para elas por não estar dentro de sua realidade, este trabalho será desenvolvido para tornar 

mais atrativo esta temática, apresentando o conteúdo de forma científica e de fácil associação 

com a realidade. 

 Nota-se, então, que esta é uma pesquisa explicativa escrita de maneira qualitativa. 

Primeiro foi realizado a revisão do jogo, revisitando a narrativa e a história, 

concomitantemente com o registro dos acontecimentos que podem ser categorizados como 

situações de preconceito e discriminação. Posteriormente, houve uma revisão bibliográfica de 

documentos que contenham discussões que podem se relacionar com os acontecimentos 

presentes na história de Detroit Become Human. Com esta revisão realizada, foi feita uma 

conexão entre o jogo e as leituras realizadas, mostrando suas relações. Em seguida, houve 

uma pesquisa referente ao processo de emancipação, como ele ocorre, qual sua importância 

na vida de um indivíduo, e, com isto, ilustrar como este processo ocorreu com um dos 

personagens do game.  

 Além disto, foi pesquisado e analisado o impacto da exposição de situações de 

preconceito e discriminação, além de aclamações por direitos que estão sendo negados, aos 

quais o jogador/leitor/telespectador não está acostumado a participar, e que acaba vivenciando 

pela pele do personagem que está protagonizando a cena. Com esta exposição, foi possível 

analisar o efeito de vivenciar estas situações no corpo da pessoa que é vítima de violência, 

que luta contra e sofre com isto, identificando se uma identificação e empatia foi feita ou não. 

 Por último, foi tratado a importância da politização de produções literárias e 

audiovisuais e de jogos eletrônicos para ser possível proporcionar uma reflexão referente a 

assuntos de cunho social de maneira mais atrativa, natural e que tenha sentido para o 

consumidor daquele material, além de poder ampliar a experiência com este produto, 

expandindo sua visão de mundo. 
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3. Metáfora da realidade 

3.1 O estigma de um androide 

 Estigma é um termo de origem grega, criado para se referir a sinais corporais com o 

intuito de mostrar algo que era fora do comum ou mau em alguém, e estas marcas eram feitas 

ou com cortes ou com fogo, sinalizando que esta pessoa era marcada, poluída e que deveria 

ser evitada (GOFFMAN, 1981). Atualmente, o significado que utilizamos para estigma não é 

muito diferente de sua raiz. A sociedade ainda se utiliza de meios para categorizar pessoas e 

seus atributos (GOFFMAN, 1981), porém as marcas não são mais feitas fisicamente, mas sim 

simbolicamente, apenas rotulando o que já existe no corpo de outro ser, e é no convívio com a 

sociedade que essas categorias são feitas. 

 Portanto, usa-se o estigma como algo depreciativo (GOFFMAN, 1981). Em relação ao 

jogo Detroit: Become Human, pode-se, talvez, considerar o dispositivo de LED que os 

androides possuem na têmpora direita como uma forma de estigmatização. Qualquer pessoa 

que tenha contato, ou já tenha visto um androide, sabe que este dispositivo os caracteriza; 

então, quem os têm não são humanos, e por isso, são tratados de maneira diferente. 

 Como o próprio Goffman (1981) traz, as pessoas ditas como normais - que não 

possuem uma marca que os caracterizam como foras do padrão (homem, branco, 

heterossexual) -, acreditam que seres estigmatizados não são completamente humanos, 

resultando em diversas discriminações, e até a redução de suas chances de vida. Através 

disso, cria-se uma teoria sobre este estigma, no caso, o dispositivo de LED, sendo ele uma 

marca identificadora dessa população estigmatizada, e esta estigmatização pode ser entendida 

como uma manifestação de uma ideologia discriminatória, justificando o porquê de sua 

inferioridade. 

 Com esta teoria criada, ocorre também a formulação de um padrão de conduta a ser 

seguido, neste caso, pelos androides, como seres que só obedecem, que não se opõem e que 

realizam as tarefas que são designados para serem feitas; sendo assim, é exigido um 

comportamento a ser realizado por este outro (androide) que não é algo realizado pelo próprio 

mandante (dono do androide), provavelmente por não ser ele a pessoa que é socialmente 

designada para tais tarefas (GOFFMAN, 1981). 
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 Após a divergência ocorrer, os divergentes precisam, de alguma maneira, se livrar 

deste estigma e de todas as características que estão ligadas a ele, por isso, retiram seu LED, 

ou o cobrem com algum chapéu. Os que decidem por cobrir apenas, não se desvinculam 

totalmente de seu estigma, talvez por ser um marco, uma característica que mostra qual sua 

origem e quem eles são, como uma maneira de mostrar que eles são diferentes dos “normais”, 

dos humanos, porém merecem respeito tanto quanto eles (DETROIT, 2018).  

 Pelo período que se vê necessária esse acobertamento, toma-se o cuidado com seus 

atos, evitando agir como um androide agiria, evitando deslizes que podem assinalar a algum 

humano sua verdadeira identidade (GOFFMAN, 1981); um exemplo é quando Markus está 

procurando Jericó (um lugar dito pelos divergentes como um lugar de salvação), e em um 

dado momento, ele se encontra no topo de duas escadas, um para androides, e outra para 

humanos, e ele decide ir pela escada de humanos, já que é este o seu disfarce (DETROIT, 

2018). 

 Este acobertamento é apenas necessário quando há a presença de humanos, pois os 

androides recebem apoio moral de seus iguais, se sentem aceitos, e são confortados, já que 

todos os envolvidos sabem o que é ser androide divergente na sociedade, criando, assim, um 

círculo de lamentação e refúgio (GOFFMAN, 1981). 

 Neste círculo que foi criado, cria-se também uma “sede”, a própria Jericó, um navio 

abandonado que serve de casa e proteção para os divergentes que o procuram, e neste local, é 

estabelecido o rosto daquele grupo, o indivíduo como seu representante: Markus (DETROIT, 

2018). Ele é o escolhido por ser igual aos demais, por estar engajado na luta e estar ciente das 

coisas que estão acontecendo entre humanos e androides (GOFFMAN, 1981). Além de ser o 

rosto da comunidade divergente, Markus também acaba sendo seu orador perante a sociedade 

humana, seu porta-voz, buscando mostrar aos normais que os androides divergentes são bons 

sujeitos, e esta escolha, provavelmente, foi feita pois viram nele um indivíduo que tem uma 

ligação com os seus iguais, que irá voltar, que será fiel e autêntico (GOFFMAN, 1981). 

 Porém, mesmo com essa busca por aceitação, e a necessidade de mostrar que não são 

perigosos, ser visto com um divergente é considerado crime, então por mais que haja alguns 

aliados humanos, os androides devem acobertar sua real identidade quando estão presentes de 

outros humanos, e se esconder caso um androide policial esteja no recinto, pois sua identidade 
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pode ser identificada, além dos casos em que um normal encontra um divergente na rua, e 

quer manter distância, pois se ver vinculado a ele é um ato contra lei, e não querem ter sua 

imagem ligada àquela ação (GOFFMAN, 1981).  

 Muito dessa perseguição policial vem do fato de que, na maioria dos casos de 

divergência, o dono do androide ou era encontrado morto, ou ferido, mas consideravam o 

incidente como um erro na programação do androide, algo a ser corrigido quando enviados 

para a fábrica, e não um ato de autodefesa. A violência ocorreu, pois, o androide sentia que 

sua vida estava ameaçada, mas isto não significa que sejam exclusivamente perigosos (como 

qualquer outro indivíduo), e a convivência com estes indivíduos consegue ilustrar como, em 

uma situação pacífica e sem ameaças, é possível um convívio saudável (DETROIT, 2018). O 

divergente foi vítima de seu sistema, deve-se entender sua realidade, e quebrar estereótipos de 

seu comportamento, e isto é possível quando se convive e se relaciona mais intimamente, 

gerando até simpatia, e compreensão (GOFFMAN, 1981). 

 Entretanto, o manejo do estigma funciona, independentemente de se conhecer 

pessoalmente, ou não, o indivíduo, como em situações em que os donos de androides apenas 

os usam como escravos, vendo-os como coisas, e os tratando como tal (DETROIT, 2018). 

Mas, antes de dissertar sobre essa influência, deve-se falar do conceito de identidade pessoal.  

 Acredita-se que depois de um tempo em um dado grupo social, cada indivíduo é visto 

como único com uma “marca positiva” ou “apoio de identidade”, como sua imagem na 

memória dos demais (GOFFMAN, 1981). Além disto, a junção de várias informações 

particulares do indivíduo o faz único, pois não se encontra em outros, diferenciando-o, como 

o fato de que não são todos os divergentes que são agressivos, e quando o são, são em 

momentos pontuais (DETROIT, 2018). Portanto, identidade social é a ideia de que se pode 

ser diferenciado dos outros. 

 Porém, os divergentes são identificados ou quando não escondem seu LED, ou quando 

se pronunciam como tais, ou quando há um androide policial perto, pois ele pode identificá-

los, ou quando humanos ou androides autorizados utilizam um aparelho para identificar quem 

é androide. Com isto, poderia ser dito que os divergentes possuem uma base fraca de 

identificação de sua identidade, pois as características que o denunciam aparecem em situação 
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especificas e quando há pessoas que tem como objetivo controlar a identidade (GOFFMAN, 

1981) 

 Entretanto, há alguns rostos que aparecem com frequência nos noticiários de Detroit, a 

fim de localizar e capturar os divergentes, então eles mudam sua informação social (trocando 

de roupa, passando a utilizar roupas humanas (DETROIT, 2018)) e pessoal (mudando a cor 

do cabelo, não precisando mudar seu nome, pois a busca policial está sendo feita baseada no 

número de seu modelo, e não o nome dado pelo seu antigo dono (DETROIT, 2018)) 

(GOFFMAN, 1981). 

 Estas mudanças em suas identidades pessoais e sociais obrigam o divergente a se 

separar do mundo ao qual está presente. Ao mudar sua identidade pessoal, os indivíduos que o 

conhecem podem não o identificar, e ao mudar sua identidade social, as pessoas que não o 

conhecem apenas o veem como um estranho (GOFFMAN, 1981). 

 Ainda sobre identidade social, é possível falar de alguns lugares que esta identidade 

causa impacto. Um destes lugares é aquele que a presença de algum androide é proibida, que 

caso ele esteja no ambiente, ocorre sua expulsão; porém, pode ocorrer de um androide, 

provavelmente divergente, entrar nestas localidades, mas irá se disfarçar para ir ser possível, 

trocando de roupa, ou retirando seu LED (DETROIT, 2018). E o outro lugar é Jericó, onde os 

divergentes se expõem e se sentem confortáveis com isso (DETROIT, 2018), principalmente 

por estarem juntos com seus iguais (GOFFMAN, 1981). Esta realidade estabelece qual o 

preço a se pagar pela revelação ou ocultamento de sua identidade, podendo correr risco de 

vida por se mostrar, ou permanecer ocultado e não tomar espaço na sociedade atual 

(GOFFMAN, 1981). 

 Além disto, em questão ao acobertamento, é possível utilizar várias estratégias para 

tal, como manter relações distantes com humanos, não passando muito tempo com eles e nem 

se aprofundando no laço, pois, a cada momento que se passa com alguém, a possibilidade de 

ter sua identidade revelada é maior (GOFFMAN, 1981), como no caso de Kara, que apenas se 

relaciona com outros divergentes e com humanos que querem ajudá-la (DETROIT, 2018). 

 Ao decidir ter uma exposição clara de sua realidade como estigmatizado/androide 

divergente (em uma sociedade que essa exposição é aceita, que não há mais perseguição de 

divergentes), a sociedade normal espera que estes indivíduos ajam de maneira sutil, não 
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ocupando muito espaço social, para não ocorrer uma passar a linha da “tolerância”, pois ela 

deve ser barganhada, e não apenas associada como um direito. Aqui, Goffman (1981) fala 

sobre o “bom ajustamento” do estigmatizado, que deve se aceitar e ser feliz, como qualquer 

outro normal, ao mesmo tempo que, ele próprio, deve evitar ou se afastar de situações em que 

a sociedade normal ache difícil tratá-lo como “semelhante”, pois, nesses acontecimentos, o 

normal vê o grau real de sua tolerância, pois o estigmatizado mostra como sua carga é pesada. 

Viver “bem ajustado” causa um falso fundo de sua realidade. 

 A sociedade, então, diz que o divergente é um indivíduo que faz parte do grupo de 

normais, mas também é “diferente”, e não se deve negar isso, porém, esta relação existe, pois, 

a própria sociedade, coletivamente, comprou este discurso, não significando, necessariamente, 

que esta divisão entre normal e diferente seja real (GOFFMAN, 1981). 

 Sintetizando, normais e estigmatizados não são pessoas, mas sim perspectivas que são 

geradas em situações sociais durante contatos baseados em normas sociais não cumpridas 

(GOFFMAN, 1981). Estes nomes dados à certos tipos de indivíduos são realidades 

imaginadas (HARARI, 2018), um manejo que o Homo sapiens precisou desenvolver para ser 

capaz de construir uma vida em uma sociedade com mais de 150 indivíduos, criando mitos 

que vários indivíduos acreditavam, possibilitando uma cooperação em de centenas, milhares, 

até milhões de indivíduos, como as religiões, as leis, as crenças, as constituições, e, também, 

os preconceitos e as discriminações.  

 E, no mito da normalidade, que no caso do game, é ser um indivíduo constituído de 

material biológico, as demais pessoas que se divergem deste padrão são os “destoantes”, 

indivíduos que não são feitos de carne e osso, mas isto apenas diz que este desvio existe, pois 

uma crença foi criada, e como esta foi criada para definir a separação, outra pode ser 

construída para definir a união. 

 

3.2 Exclusão 

 Bader Sawaia (2001) descreve como a sociedade exclui e inclui o mesmo indivíduo: 

cada ser está incluído na comunidade, mas não necessariamente de maneira digna, sendo por 

alguma insuficiência ou privação de algo. Em Detroit: Become Human, os androides estão 

inseridos na sociedade como propriedades de seus donos, e quando divergem e não perpetuam 
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mais esse papel, eles não têm mais espaço na comunidade, sendo marginalizados e excluídos, 

sendo privados de direitos, por exemplo (DETROIT, 2018). 

 Este modo de agir, com esses indivíduos, ocorre através de um viés ideológico, 

utilizando a ciência como fundamento, pois, do mesmo modo que o projeto de criar um 

androide para cumprir alguns afazeres para que seus donos não tenham que fazê-lo foi aceito 

em grande parcela nos Estados Unidos, desde 2018, a divergência desses mesmos androides é 

vista como algo que não deve ser aceita, como a sociedade humana diz, por ser algo que saiu 

da programação da máquina, não vendo eles como iguais aos humanos, mesmo agindo, 

falando e se parecendo com eles (DETROIT, 2018; WANDERLEY, 2001). 

 Isto mostra como a exclusão é a nível social, não individual, pois com a tecnologia 

que foi desenvolvida, foi possível fazer uma realidade a qual há androides fazendo tarefas que 

estão sendo tiradas dos seres humanos, e esta segregação ficou mais afirmada, já que apenas 

androides podem fazer tal trabalho, e humanos, não. Porém, androides não são considerados 

seres, apenas objetos, não havendo nenhuma subjetividade ou humanização, apesar de 

parecerem com seus criadores, acentuando, assim, sua exclusão (WANDERLEY, 2001). 

 Com esta segregação trabalhista, por assim dizer, é possível ver como o Estado 

trabalha com isso, com problemas sociais se agravando, como o desemprego humano, já que, 

com a troca de mão de obra humana por androide, nada se foi feito por esses humanos que 

perderam seus empregos (WANDERLEY, 2001). 

Sposatti (1996) também relata como a situação brasileira é parecida com a 

estadunidense: 

A desigualdade social, econômica e política na sociedade brasileira chegou a tal 

grau que se torna incompatível com a democratização da sociedade. Por decorrência, 

tem se falado na existência da apartação social. No Brasil a discriminação é 

econômica, cultural e política, além de étnica. Este processo deve ser entendido 

como exclusão, isto é, uma impossibilidade de poder partilhar o que leva à vivência 

da privação, da recusa, do abandono e da expulsão inclusive, com violência, de um 

conjunto significativo da população, por isso, uma exclusão social e não pessoal. 

(SPOSATTI, 1996). 

 

A apartação social que Sposatti traz no trecho acima é vista durante toda a trajetória do 

jogo, a segregação que os androides divergentes são vítimas desde o seu início tem cunho 

político e social, excluindo-os de uma sociedade a qual fazem parte, recusando suas demandas 

e existências, expulsando-os da sociedade, levando-os para um campo de reciclagem de 
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androides, onde são destruídos, e reconstruídos, com novas peças e softwares (DETROIT, 

2018). 

Não se trata de um processo individual, embora atinja pessoas, mas de uma lógica 

que está presente nas várias formas de relações econômicas, sociais, culturais e 

políticas da sociedade brasileira. Esta situação de privação coletiva é que se está 

entendendo por exclusão social. Ela inclui pobreza, discriminação, subalternidade, 

não equidade, não acessibilidade, não representação pública (SPOSATTI, 1996). 

 E, além do desemprego humano, há também a falta de moradia androide, pois estes 

não têm o direito de tê-la por não serem considerados indivíduos de direitos, reforçando ainda 

mais a segregação, sendo, então, um dos motivos para irem à rua exigi-los. Isto mostra que a 

exclusão vai além da pobreza, da aquisição de renda, vai a níveis sociais relacionados a 

práticas em comunidade, direito de ir e vir, aceitação de sua identidade como indivíduo, e sua 

integração na sociedade, como na área do trabalho, saúde, educação, e acessos a demais 

serviços (WANDERLEY, 2001). 

 Com o desenvolvimento do capitalismo, uma característica que foi sendo mostrada ao 

decorrer dos anos foi a incapacidade do Estado em regulamentar o sistema econômico em seu 

território, se tornando presa da iniciativa privada, sendo que a classe dominadora exerce cada 

vez mais força, enquanto a classe dominada sofre com isso. Esta crescente na segregação de 

classes é uma característica do neoliberalismo, não havendo intuito de junção, apenas de 

distanciamento (WANDERLEY, 2001), e isto se vê, no game, quando não há um interesse 

humano em dar oportunidades e direitos aos divergente, apenas em querer mandá-los ao 

conserto, ou, em casos extremos, sua execução (DETROIT, 2018). 

 Este olhar faz a sociedade olhar os androides como seres inferiores a raça humana, e 

por terem essa visão, as ações que são feitas mirando esse grupo são à nível político, 

trabalhando com o não pertencimento deste grupo a sociedade, e com isto, a comunidade 

humana desenvolve um sentimento de hostilidade e desconfiança com esses indivíduos, além 

também de medo, pois podem se sentir ameaçados pelo outro. Isto gera, consequentemente, 

uma necessidade de segurança e repressão, trabalhando com a contenção da situação, ao invés 

de solucionar o problema social (WANDERLEY, 2001).  

 Esta exclusão se perpetua nas relações interpessoais, através de sua replicação nestes 

relacionamentos, porém, pode haver indivíduos que vão contra essas ações, entretanto, pode 

ser difícil adotar um tipo de conduta diferente dependendo de seu círculo social, se ele pode 
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compactuar com seu pensamento, ou não, podendo então causar algum desconforto em sua 

convivência (JODELET, 2001). 

 E pensando em um contexto mais conservador, que presa pelo status quo, e é a favor 

dos valores convencionais, as medidas políticas e econômicas visarão a não mudança, 

continuarão aceitando seus iguais (neste contexto, os humanos), e rejeitarão seus diferentes 

(os androides) (JODELET, 2001), e isto pode ser visto durante a narrativa do jogo, onde há 

pessoas que defendem a inserção dos androides, vendo-os como seres de direitos, mesmo 

sendo diferentes dos humanos, enquanto há outros grupos mais conservadores, que apenas os 

vem como máquinas, que devem ser eliminadas (DETROIT, 2018).  

 Assim como os humanos, os androides também são afetados psicologicamente 

(referindo-se a violência psicológica, algo que envolva rejeição, depreciação, discriminação, 

exclusão, intimidação, ameaças, que podem causar danos emocionais à vítima) pelos maus 

tratos e pela discriminação que são alvo; há um momento em Detroit: Become Human que o 

Connor precisa interrogar um divergente, pois ele havia assassinado seu dono, e o policial 

androide deveria tomar cuidado com a abordagem que teria ao interrogá-lo, pois se o 

divergente ficasse sob muito estresse, ele se suicidaria. Por estar nesta situação, de ter 

assassinato seu dono em legítima defesa, pois este o agredia, e mesmo assim ter sido tratado 

como se ele fosse um criminoso perigoso, faz com que o divergente retire sua vida com a 

arma de um policial que está na sala, pois não consegue suportar aquela situação a qual ele é a 

vítima, mas é tratado como o culpado (SAWAIA, 2001; DETROIT, 2018). 

 Aos androides divergentes não é interessante apenas a sobrevivência, mas sim uma 

vida com dignidade e reconhecimento. O sofrimento pelo qual eles passam ao decorrer de sua 

existência desgasta seu subjetivo, além de seu social; eles lutam para serem reconhecidos 

como seres de direitos, como seres que se encontram no mesmo patamar dos humanos 

(SAWAIA, 2001; DETROIT, 2018). 

 Entretanto, como já dito anteriormente, o medo do desconhecido faz com que toda 

uma sociedade não aprove, pelo menos de imediato, sua reclamação por direitos. Estas 

exigências causam ansiedade e atitudes agressivas nos humanos, além do fato que o androide, 

que anteriormente era um mero servo, agora ganha consciência, tem vontades, desejos e 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 

 

 16 

clama por direitos. Quando esta falta de controle ocorre, o ser humano se torna inseguro em 

relação ao poder que ele exerce ao seu redor, e isso o desespera (SAWAIA, 2001).  

 A Psicologia Social trabalha com a percepção que o Outro é o nosso semelhante, 

atribuindo a ele características referentes a humanidade que encontramos em nós mesmos; 

porém, para as classes dominantes essa visão é difícil, pois eles não se identificam com a 

pobreza, ou, no caso do game, com o indivíduo que saiu de uma situação de escravidão e está 

tendo seus direitos negados, e essa não identificação é um fator chave no processo de 

segregação e desigualdade, e assim, um sentimento de superioridade vinda dessa classe 

(MELLO, 2001). Um exemplo desta não identificação, no jogo, é quando a perseguição de 

androides divergentes acontece e os humanos não se sensibilizam ou se incomodam, pois não 

vêm os divergentes como semelhantes (DETROIT, 2018).  

 

3.3 Preconceito e estereotipia androide 

 Como já falado anteriormente, existe a vontade de manter o status quo, e esse desejo 

pode gerar ações e crenças preconceituosas, como as estereotipias. As ideias preconceituosas 

(pré-conceito) são aquelas formadas antes de se conhecer algo, a primeira impressão da 

situação, porém, ao conhecer melhor, estas ideias são reformuladas, e quando isso não ocorre, 

se dá a existência de algum conflito psicológico referente a esta estereotipia, e sua 

manutenção tem benefícios para quem os tem (CROCHÍK, 1996). 

 O estereótipo é um conceito no qual características são atribuídas, de maneira 

generalizada, a algum indivíduo ou grupo, e ele é taxado como verdade absoluta, sem ver se 

realmente o é. Estes preconceitos têm papel importante na maneira como a sociedade 

funciona, pois eles mantem papeis sociais, o status quo, e por isso, agradam o 

conservadorismo (CROCHÍK, 1996). 

 No game, o estereótipo mais em foco é o de que androides devem continuar agindo 

como máquinas e propriedades de seus donos pois eles são feitos de tecnologia, tanto que não 

se espera que um androide se torne um divergente, e quando isso acontece, trata-se como se 

fosse um problema no sistema dele. Após a divergência, o preconceito continua, mas agora 

com outro foco: androides divergentes são violentos. Esta preconcepção tem como origem os 
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vários casos de donos de androides assassinados, sendo o divergente o seu assassino. A 

sociedade não considera o ambiente ao qual o androide estava presente, um ambiente onde ele 

próprio sofria violências, tanto físicas quanto psicológicas, e em casos de outros androides, 

até sexuais; estes assassinatos eram de autopreservação, e não necessariamente sua aura do 

mal (DETROIT, 2018).  

 Este, e demais estereótipos, fazem parte da natureza cultural humana, é uma forma do 

ser humano de se adaptar ao seu mundo, porém estes preconceitos geram uma dominação 

para com os alvos deles, sendo, normalmente, exercida pela força, sendo no âmbito político, 

social ou físico (CROCHÍK, 1996). No jogo, isso é mostrado quando os divergentes clamam 

por seus direitos e eles não são atendidos (de imediato), pois há um poder humano político 

que impede que estes pedidos sejam aceitam, já que ferem a realidade a qual o ser humano 

conhece, ele quer manter seu status quo (DETROIT, 2018).  

 

3.4 O brincar e a empatia 

 Vigotski (2007) diz que o adolescente e a criança em idade pré-escolar têm a 

imaginação como um brinquedo, porém sem ação; ou seja, ao imaginar, ele deixa à nível 

teórico uma atividade que poderia ser realizada materialmente. Isto é algo que não é visto em 

crianças mais novas, pois para elas é impossível separar o abstrato do visual, sendo assim, 

incapazes de afirmar ou pensar em algo que não fosse verdadeiro. Na imaginação, desejos que 

não podem ser realizados no mundo material, são realizados em mundo ilusório, e este mundo 

é o próprio brinquedo, existindo apenas quando a criança começa a trabalhar com o abstrato, e 

começa a experimentar ideias irrealizáveis (VIGOTSKI, 2007). 

 Os jogadores também tem seus níveis de desenvolvimento, o desenvolvimento real, 

que é o nível de desenvolvimento mental, atividades que a criança não necessita de um 

facilitador para realizá-las, e o desenvolvimento potencial, que se refere a tarefas realizadas 

com o auxílio de um facilitador (VIGOTSKI, 2007). O game faz esse papel de facilitador, 

fazendo com que o jogador, através da história dos personagens, compreenda alguns 

conhecimentos científicos sociais, como liberdade, segregação, preconceito, luta por 

igualdade. Com isso, por ter sido possível o aprendizado destes conhecimentos, resulta em um 
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acréscimo mental do jogador, aperfeiçoando, assim, outros processos de desenvolvimento 

que, de outra forma, poderiam não ser possíveis (VIGOTSKI, 2007). 

 Nesta idade mais avançada, o brinquedo (nesse caso, o jogo Detroit: Become Human) 

serve como suporte de algo que é real, sendo ele utilizado como um objeto que tem relação 

com a realidade, mostrando que algo não real pode ser visto como se fosse, sendo isso o 

resultado proporcionado pela imaginação do jogador (VIGOTSKI, 2007). No jogo, as 

reflexões que ocorrem, além das ações, geram uma ligação com a realidade, utilizando da 

imaginação para não precisar ter uma ação real para ver tais atos acontecerem no meio em que 

o indivíduo que joga se encontra. Esta ligação ocorre, pois, há personagens que se parecem 

com humanos, e agem como tais, ocorrendo, assim, uma associação rápida com os próprios 

seres humanos que estão presentes na realidade, sendo, portanto, fácil pensar em situações no 

jogo que podem, e ocorrem, na vida real (VIGOTSKI, 2007). 

 Ao ocorrer essa associação, a criança consegue imaginar os impactos das atitudes na 

realidade, ou até mesmo ver as atitudes em si ocorrendo, ou onde poderiam acontecer. Como 

os maus tratos e agressões que ocorrem no jogo, o indivíduo consegue entender que aquela 

situação não real pode ser relacionada a alguma situação real, através da imaginação. Com 

esta percepção, junto com a ação de “ver com os olhos do outro” (ROGERS, ROSENBERG; 

1977) e de jogar em primeira pessoa, se é possível entender a situação pela qual o personagem 

passa, gerando empatia e compreensão, além de gerar reflexão sobre os próprios 

comportamentos do jogador, e ver no comportamento do outro suas consequências 

(BANDURA, 1989). Por meio da imaginação, do jogo ser um pivô da realidade, e da ação de 

jogar pela perspectiva do personagem, é possível mudar suas atitudes no real através de 

experiências que ocorreram no não real. 

 

3.5 Identidade 

 Sawaia (2001) traz em um dos seus trabalhos o conceito de identidade como algo 

político, além de interpessoal, pois divide indivíduos em “outros”, ou em “iguais”, 

dependendo de sua geografia, identificação política, gênero, raça e afins. Esta visão da 

identidade pode trabalhar contra ou a favor a ações de dominância, por isso deve-se ver de 

onde vem as intenções e sentimentos políticos. 
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 A identidade está ligada a inserção social de um indivíduo em comunidade, 

separando-o dos demais em níveis hierárquicos, sendo o primeiro mais forte que o segundo: o 

branco e o preto, o rico e o pobre, o homem e a mulher, o heterossexual e o homossexual. Ao 

afirmar, negar, ou construir a identidade, a construção dos conceitos de exclusão e inclusão 

inicia-se através da negação de direitos e da afirmação de privilégios, não prejudicando a 

classe mais privilegiada (SAWAIA, 2001). 

 Apesar disso, o indivíduo e a sociedade não se excluem, pois cada um se constitui com 

o auxílio do outro, a sociedade é feita de indivíduos assim como o indivíduo é moldado pela 

ação da sociedade (SAWAIA, 2001), as identidades de refletem (CIAMPA, 2007). 

 A identidade é contraditória, múltipla e mutável, porém é apenas uma. Ela não é 

constituída através dos grupos os quais o indivíduo faz parte, como, por exemplo, “eu sou 

androide”, ou “eu sou humano”, não é o substantivo que faz o indivíduo ser quem é, mas sim 

a ação (CIAMPA, 2007); com isto, é necessário, então, definir o significado desses termos, 

como o que é ser humano, e então assinalar se há a compatibilidade de ações que faz um 

indivíduo ser ou não; ser humano é apenas um ser composto de material orgânico, como 

carne, ossos, músculos e tendões, ou seria uma concepção mais filosófica, envolvendo um 

conjunto de crenças e ações, fatores sociais e psicológicos? 

 Além de elementos biológicos, sociais e psicológicos, os simbólicos também devem 

estar presentes ao formar uma identidade. Essa dimensão simbólica consiste na preconcepção 

de uma individualidade, antes mesmo do indivíduo alvo ter consciência disso (CIAMPA, 

2007), como no caso dos androides, que são constituídos como seres máquinas, apenas, que 

devem fazer as atividades que seus donos os mandam realizar, não levando em consideração 

que eles podem vir a ser seres conscientes, com desejos e necessidades. 

 Porém, é nesta concepção de individualidade que os indivíduos vão agir de acordo, 

consistindo na identidade do dono só ser possível pois existe um androide que é seu servo, 

assim como o androide é servo por ter um dono, e esta identidade é reposta a cada momento, 

permitindo a perpetuação deste tipo de relação, levando a ideia de que aquela condição é 

imutável, e não que está acontecendo pois o contexto está permitindo (CIAMPA, 2007). 

 O papel do indivíduo na sociedade é histórico e social, nunca isolado. Com isto, há 

uma multiplicidade de humanidade em cada indivíduo, sendo realizado por um período e 
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espacialidade, mostrando que a cada momento que um ser existe, ele é uma parte dele, 

negando suas demais partes, constituindo em uma negação de si mesmo, ao mesmo tempo 

que é ele mesmo (CIAMPA, 2007). Simplificando com os acontecimentos do jogo, o 

androide, por um período de tempo e espaço, é tido como um serviçal de algum humano que 

pague por sua compra, porém, mesmo que não tenha divergido, ele é um não-serviçal, mas, 

quando ele o é, se nega o papel de “ser livre”, e ambas as identidades acontecem em tempos e 

lugares diferentes, porém ambos definem a identidade do androide (DETROIT, 2018).  

 Entretanto, quando o androide deixa de ser servo, ele se torna divergente e repõe, e 

afirma, esse papel a cada momento, passando pelo processo de metamorfose, negando a sua 

negação, deixando de fazer presente uma representação dele que foi cristalizada 

anteriormente, o papel de serviçal, não sendo esse papel usado mais como reposição de um 

outro papel, sendo agora movimento e processo (CIAMPA, 2007). Durante o jogo é ilustrado 

como Markus, e os divergentes que o segue, lutam diariamente, a todo instante, para mostrar 

aos humanos quem eles são, e o que eles querem, mostrando que seu papel como mero ser 

feito de hardware e software não existe mais, e esta afirmação deve ocorrer a todo instante, 

para não enfraquecer a sua força, e não deixar que a sociedade esqueça deles e os motivos que 

os levam a esse movimento (DETROIT, 2018). 

 Nesta concepção de identidade, de servo, está, também, relacionado ao capitalismo, de 

como sua complexidade diminui a existência do indivíduo a objetos, focando aqui nos 

androides. A influência do capitalismo nega o indivíduo, o coisifica, o tornando propriedade 

do capitalista, e isto ilustra como as individualidades ocorrem no tempo e espaço, não sendo 

algo imutável (CIAMPA, 2007). O tratamento que os androides são alvo vem com a evolução 

científica, da robótica e da inteligência artificial, que permitiu o homem a criar seres 

parecidos com eles mesmos para automatizar alguns serviços, sem a preocupação de olhar 

para sua individualidade (DETROIT, 2018). 

 Então, já que a questão da identidade consiste na relação de indivíduo-sociedade, a 

formulação de um projeto político é necessária. Este plano não trabalharia com um modelo de 

sociedade e indivíduo, mas sim com possibilidades para que eles tenham condições de existir, 

possibilitando a amostragem real do sujeito. Esta formulação deve ser coletiva e democrática, 

envolvendo, no caso do game, humanos e androides (CIAMPA, 2018). 
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3.6 Alienação/androide e Consciência/divergência 

 Os androides, antes de desenvolverem um olhar consciente perante sua objetificação, 

viviam de maneira alienada, apenas reproduzindo e fazendo o que foram programados e 

mandados a fazer, com um viés ideológico de que este é seu papel e função em sociedade, e 

que não deveria ser algo a ser alterado. Porém, sua consciência e noção de realidade estavam 

presentes antes de sua divergência, mesmo que de forma branda, como Connor que, 

dependendo das escolhas que o jogador realiza, a instabilidade de seu software pode aumentar 

ou diminuir, sendo seu aumento um caminho próximo da divergência, e seu diminuição, a 

permanência de seu estado androide (DETROIT, 2018).  

 Em uma situação, a qual o detetive deve capturar um divergente, em dado momento, 

ele tem a opção de salvar Hank, que está em perigo, ou de capturar o divergente, e, ao 

escolher salvar seu colega, sua instabilidade aumenta, pois não seguiu o comando de capturar 

o divergente; ao escolher não atirar na divergente que encontra no Clube Eden (casa de 

prostituição androide), seu sistema fica mais instável, pois havia recebido ordem mais 

captura-la; ao não atirar em Chloe na casa de Kamski, mostra empatia, aumentando ainda 

mais sua instabilidade. Há outras situações que podem mostrar esta evolução divergente de 

Connor, fica a critério do jogador (DETROIT, 2018).  

 Essa consciência, que anteriormente estava adormecida, eclode após situações de 

maus tratos e violência, ou, no caso de Connor, que não foi alvo destas agressões, através da 

empatia, podendo ser um indicativo de que entenderam seu papel na civilização, e não se 

sentiram confortáveis com ele (DETROIT, 2018). 

 Quando Silvia Lane (1983) traz que “ser mais ou menos atuante como sujeito da 

história depende do grau de autonomia e de iniciativa que ele alcança”, ela mostra que o 

impacto que se tem perante a história depende do grau de autonomia do indivíduo, e após a 

divergência, esta autonomia aparece, juntamente com a consciência de sua realidade, e os 

divergentes as utilizam para promover sua causa, exigindo seus direitos como seres, que agem 

e se parecem com humanos, e, com isso, sendo sujeitos atuantes de sua própria história. 

 Os androides não divergentes servem como uma metáfora sobre a alienação a qual 

está presente na sociedade, atribuindo ao normal e com naturalidade, sem questionamentos, 

situações e papéis que foram socialmente formulados. Já a divergência androide é uma 
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ligação direta ao momento de consciência de indivíduos, que entende e vê a que classe social 

pertence, transformando-o como indivíduo, e suas ações. E esta não reprodução da ideologia 

dominante, juntamente com o pensar de ações, impede a perpetuação da alienação vista 

anteriormente em sua realidade (LANE, 1983). 

 Para ilustrar mais graficamente, no game, há momentos em que Markus, e outros 

divergentes, divergem4 androides que estão na rua, ocorrendo quando um divergente pega na 

mão de algum androide. Esta ação pode ser comparada ao processo de emancipação, quando 

alguém mostra a realidade, nesse caso, no ato do pegar a mão, servindo como agente 

transformador, e o outro indivíduo como receptor, e então, o modo como vê a realidade se 

modificam, assim como o próprio ser, sendo representado pelo LED mudando de cor, até o 

momento em que a ação de tomar consciência se concretiza, resultando na divergência 

(DETROIT, 2018). 

 Neste processo de emancipação, também se tem a linguagem, o discurso que é 

produzido pelo indivíduo, e que perpetua ao mundo a sua volta. Esse discurso representa a sua 

realidade, o que o indivíduo sente e vive, sua subjetividade, mostrando fatores que 

determinam seu comportamento (LANE, 1983). Esse fator aparece, no jogo, nos momentos 

em que Markus e seus companheiros divergentes invadem a Torre Stratford, e realizam uma 

transmissão ao vivo, com o intuito de mostrar qual o objetivo do movimento divergente, e 

quando vão da loja da CyberLife até o Parque do Capitólio, gritando, junto com os demais 

divergentes, quais são os seus desejos e objetivos (DETROIT, 2018). 

 

Considerações finais  

 Através das discussões levantadas ao decorrer deste trabalho, foi possível traçar 

diversas relações entre o mundo real, esse a qual vivemos, e a realidade do jogo, realizando 

seu papel como metáfora, além de mostrar sua importância metafórica. 

                                                 
4 O termo é um jargão usado durante toda a narrativa do jogo. A divergência, neste caso, ocorre quando um 

divergente se conecta a um androide e cada um deles pega o braço do outro, com suas mãos segurando a área um 

pouco abaixo da dobra interna do cotovelo, tornando-o, assim, o androide também um divergente. Esta 

divergência ocorre internamente, não se é mostrado o que acontece na mente do novo divergente, mas após esta 

ação, ele começa a se comportar mais como um humano, sem movimentos robotizados. 
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 O fato de videogames estarem ficando cada vez mais politizados, tratando de assuntos 

sociais, colabora com o desenvolvimento do indivíduo que o consome, sendo os games os 

mediadores, mostrando, através de um ponto de vista diferente da pessoa que está jogando, 

outras realidades e vivências, que poderiam não ser de seu conhecimento se este contato não 

acontecesse desta forma, gerando análises da vivência, dos sentimentos, pensamentos e 

conhecimentos do próprio personagem, como do próprio jogador, promovendo discussões 

acerca de diversidade, respeito e igualdade.  

 Por estes produtos não serem mais apenas entretenimento, as reflexões que podem ser 

desenvolvidas através de suas narrativas, podendo, assim, gerar conhecimento e ampliar sua 

visão de mundo, são feitas de maneira lúdica e significativa, pois o jogador participa 

ativamente da história, sendo ele o responsável pelo desenvolvimento da narrativa e seu 

desfecho, que, no caso do jogo Detroit: Become Human, o player controla todo o destino dos 

seus personagens jogáveis, além de fazer sentido, principalmente pelo envolvimento com a 

história, a utilização de uma linguagem de mais fácil compreensão e a imersão na narrativa. 

 Agora, discutindo sobre a metáfora em si, quando é falado sobre estigma, junto vem 

um pré-conceito dos indivíduos que tem um sinal que os diferenciam do “normal”, e, no caso 

dos androides, é o LED em sua têmpora, que pode ser relacionada, no mundo real, com 

humanos com alguma deficiência física, intelectual, uma cor de pele ou de cabelo diferente do 

padrão dito como normal (peles negras e amarelas, e cabelos coloridos tingidos), tatuagens 

grandes e/ou expostas, gerando atitudes exclusivistas e preconceituosas vindas dos “normais” 

pelo diferente. 

 A segregação, sendo consequência, e parte, desta diferenciação entre normais e outros, 

fortifica a visão entre o eu e o outro, gerando comportamentos sociais e políticos para lidar 

com isso, como, no game, um compartimento de transporte único para androides, e outro 

exclusivo para humanos, e na realidade, o apartheid, havendo assentos de ônibus, espaços 

públicos, bebedouros e banheiros para negros e brancos, como se o negro fosse um ser 

indigno de viver junto dos brancos, desumanizando sua raça, e que, apesar desta política 

segregatícia não existir atualmente, há resquícios dela na sociedade. 

 Juntamente com os dois tópicos tratados nos parágrafos anteriores, o preconceito vem 

do medo do diferente, do seu pré-julgamento e da visão de superioridade, que, em Detroit, 
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vem do fato dos androides serem considerados máquinas que servem seus humanos, que não 

possuem alma, e nem humanidade, se sentindo superiores a eles. Aqui, pode-se fazer uma 

comparação ao governo nazista alemão, que julgava judeus, ciganos, negros e a população 

LGBTQIA+ seres inferiores, tanto que eram mandados para campos de concentração, onde 

eram feitos de escravos para morrerem de fome, frio, doenças, e de serem assassinados em 

câmaras de gás ou por fuzilamento. 

 No jogo, após este processo de exclusão, o indivíduo pode mudar sua identidade de 

androide escravo para divergente livre, e essa mudança ocorre, muitas vezes, após episódios 

de violência que ele sofre ao decorrer de sua vivência, ficando em seu inconsciente, a cada 

ação que o desagrada e o deixa desconfortável, uma faísca para a emancipação. Aqui, a 

relação com a consciência de classe se faz clara, a qual o indivíduo é escravizado durante sua 

jornada de trabalho, tendo sua mão-de-obra vendida por pouco, ou, no caso do game, vendido 

por nada, além de receber maus tratos, não reconhecimento e trabalho extra, e, em dado 

momento, junto com seus companheiros também insatisfeitos, tomam conhecimento de sua 

realidade, param de reproduzir automaticamente o que lhes é dito, se emancipam, e começam 

a pedir por mudanças, fazendo passeatas e reivindicando seus direitos, igual ao jogo. 

 A relação com a sociedade que o jogo Detroit: Become Human faz não é exclusivo 

dele, os jogos mais recentes, como dito anteriormente, estão mais politizados, deve-se ficar, 

então, atento as discussões que eles trazem, para sempre ampliar a nossa visão de mundo, 

conhecer outros lados além dos nossos, e gerar discussões referentes aos demais temas que 

estão presentes em nossa realidade e não há possibilidade para debate a não ser nestes 

momentos de lazer/conhecimento. 
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RESUMO

Com a implementação do patriarcado a mulher sofreu repressões ao longo da história sendo
todos campos de sua vida modificados para seguir de acordo com os padrões impostos
através de uma nova educação, sendo estes ensinamentos transmitidos entre gerações. De
acordo com isto, este projeto visa identificar quais os reflexos da concepção sócio-histórica
do que é ser mulher, criada no século XIX pela família burguesa, nos dias atuais explorando
os desafios para conquistar a liberdade sexual no século XXI. Pretende-se, ao longo do
desenvolvimento desta pesquisa, entrevistar mulheres universitárias, por meio de
entrevistas semiestruturadas a respeito da compreensão e vivência de seu corpo e sua
sexualidade, para assim poder verificar se o ideal de família tradicional burguesa
permanece no imaginário social das mulheres. Analisar de que maneira estas repressões
constroem as identidades femininas numa perspectiva bio-psico-social e compreender como
as vivências da sexualidade das mulheres sofrem repressões.

PALAVRAS-CHAVE: Mulher. Sexualidade. Repressão.

INTRODUÇÃO

Com a instauração do pensamento industrial e mecanicista a visão sobre o que é ser

mulher se esvai. Diante da construção dos papéis sociais destinados historicamente ao

feminino a partir do século XIX, a mulher perde poder e domínio sobre o seu corpo e sendo

atribuído às instituições a responsabilidade de educá-la de acordo com os princípios exigidos

pela época para “abafar a sexualidade feminina que, ao rebentar as amarras, ameaçava o

equilíbrio doméstico, a segurança do grupo social e a própria ordem das instituições civis e

eclesiásticas” (ARAÚJO, 2004, p. 37).

O pensamento vigente das instituições sobre a mulher ecoou em todas as partes

sociais: a família, a Igreja e o Estado, sendo assim, exigiam maior controle da mulher e o seu

comportamento, que por vezes tinha que ser de cautela e silêncio, “esse era o estereótipo, o

bom modelo, o comportamento que se esperava no despertar da sexualidade feminina”

(ARAÚJO, 2004, p. 37). O Brasil do século XIX vivia, principalmente, em campos rurais
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devido sua vasta extensão, as cidades estavam no início do desenvolvimento e “o estilo de

vida da elite dominante na sociedade brasileira era marcado por influências do imaginário da

aristocracia portuguesa” (D’INCAO, 2004, p. 187).

Devido a esse novo estilo de vida a mulher começou a ter visibilidade externa, ou seja,

teve possibilidade de frequentar reuniões e bailes sociais, o que anteriormente não era

permitido. Podemos verificar um exemplo no trecho abaixo:

A mulher de elite passou a marcar presença em cafés, bailes, teatros e certos
acontecimentos da vida social. Se agora era mais livre... não só o marido ou
o pai vigiavam seus passos, sua conduta era também submetida aos olhares
atentos da sociedade (D’INCAO, 2004, p. 191).

Diante disto, inicia-se uma nova educação da mulher para ensiná-la a se comportar de

acordo com os princípios patriarcais e paralelo a isso a mulher enfrentava os desafios da vida

privada, disfarçados com discursos de amor, ou seja, cabe a mulher dedicar-se ao lar, amar o

marido e os filhos e zelar por eles. A mulher recebe educação de escrita, leitura e cálculos

para administrar da melhor maneira o lar e educar as crianças, “a valorização da procriação

no casamento associou-se à imagem santificada da mãe à ideia dos cuidados aos filhos como

função natural das mulheres” (MAGALHÃES, 2001, p. 67). Apesar dos avanços sociais e

tecnológicos do século XIX, a responsabilidade destinada às mulheres sobre o lar e os filhos

continuava desde tempos anteriores, porém com um novo formato. De acordo com a visão

foucaultiana segundo Ferreirinha e Raitz:

é pela disciplina que as relações de poder se tornam mais facilmente
observáveis, pois é por meio da disciplina que estabelecem as relações:
opressor-oprimido, mandante-mandatário, persuasivo-persuadido e tantas
quantas forem as relações que exprimam comando e comandados (2010, p.
371).

Com esse novo jeito de educar as mulheres e as crianças uma nova cultura se

constitui com pensamentos introduzidos de maneira profunda no inconsciente social,

causando reflexos até hoje em nossa sociedade e cultura do século XXI. Como a repressão
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da mulher é de ordem social o assunto se torna muito vasto, sendo assim, foi necessário um

recorte para melhor compreensão do assunto, a definição do tema desta pesquisa é estudar a

repressão da sexualidade da mulher nas relações de poder a partir do século XIX.

TRANSFORMAÇÕES DOS PAPÉIS SOCIAIS DA MULHER NO SÉCULO

XIX

As embarcações portuguesas obtiveram domínio sobre terras brasileiras por meio do

comércio rural, sendo que no início do século XIX foi possível a vinda de famílias completas

de Portugal para morar e se constituir como parte da população. O capitalismo estrangeiro já

tinha adquirido força e se instalado como sistema definitivo no exterior, principalmente na

Europa, porém no Brasil o sistema estabelecido ainda era o colonial escravocrata que servia

como fonte de produção agrícola para exportar para outros continentes, iniciando o capital de

giro e a ser dependente economicamente desse sistema, como podemos ver no estudo de

Safiotti:

à economia colonial do Brasil, surgida, assim, sob a égide do capitalismo
comercial, caberia, como cabe ainda hoje, feitas algumas ressalvas, um papel
bastante preciso na constelação capitalista internacional, que então começava
a constituir-se, ou seja, de economia exportadora de matérias-primas e
sempre dependente... do país ou países dominantes do referido sistema
internacional (1976, p. 76).

Um dos objetivos desse novo sistema implantado visava o aumento máximo dos

lucros, sendo assim, “a força de trabalho escrava não constituía a melhor solução”

(SAFIOTTI, 1976, p. 76)., se tornando um obstáculo no acúmulo de capital dos senhores, a

partir do momento que a mão de obra assalariada seria mais vantajosa, por ser um salário fixo

e não mais se responsabilizar pela estadia e alimentação de todos os escravos nas senzalas,

pois isso demandava mais gasto e tempo para o lucro retornar até os senhores.
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Até a abolição da escravatura ocorrer, não por motivos de consciência coletiva, mas

em parte, econômica, a família portuguesa se tornou referência de estrutura familiar, moral e

ética (e continuou sendo, mesmo após a abolição), ou seja, a forma pela qual agiam e

pensavam se tornou símbolo de desejo de toda a população que não pertencia a esse nicho,

no caso a maior parte da população brasileira e os escravos libertados. Essa imposição de

valores ocorreu de forma conflituosa, pois a população era miscigenada e não apenas

aristocrata, sendo assim, a ideia de manter a hereditariedade portuguesa pura se tornava

inviável, logo os padrões estabelecidos como correto não ocorriam na prática, sendo

inalcançáveis, porém desejado e instalado no imaginário da população.

O papel da mulher nessa transição econômica modificou-se lentamente para manter

o equilíbrio da nova economia, nas colônias cabia ser escrava, ou, a senhora da casa, que

governava o local, os filhos, os alimentos e os afazeres dos escravos, ou seja, era destinado à

mulher a manutenção, equilíbrio e bem estar do lar. O papel da escrava, além dos serviços

domésticos e braçais, em sua maioria era também arcar com os prazeres sexuais do senhor

da casa, gerando grandes tensões dentro no lar e também filhos fora do casamento.

A pessoa escrava se tornou um obstáculo para o equilíbrio da economia do novo

estado que se formava e fez com que avançasse o processo de libertação para transformar o

trabalho escravo em mais-valia. “A transformação do status jurídico dos homens não-livres

permitiu não apenas a ampliação do processo competitivo, mas ainda a percepção do

fundamento econômico da divisão da sociedade em classes sociais” (SAFFIOTI, 2010,

p.188). Não havia meios para competir ou ascender socialmente de fato, pois a riqueza

continuou nas mãos dos senhores e o escravo tornou-se cidadão pobre e negro continuando a

enfrentar diversos obstáculos para sua sobrevivência, as mulheres e os homens livres tiveram

acesso apenas a serviços industriais e mecaniscistas que ofereciam rotina de trabalho

abusivos e salários precários, continuando a sofrer, porém com uma grande conquista: a
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liberdade.

O papel da mulher burguesa não se modificou tanto até então, por não ter o direito de

trabalhar fora do lar e continuar com a responsabilidade doméstica, o que foi acrescentado em

sua rotina de maneira extremamente lenta foi a inserção desta mulher na sociedade que

começava a se formar.

Já o papel da escrava teve mudanças significativas devido à liberdade que agora

poderia usufruir, mas muitas delas ainda ficaram nas casas dos senhores que pertenciam

anteriormente, por não terem oportunidades de mudança. Sendo assim, continuaria a exercer o

seu trabalho como anteriormente “não mais, porém, em virtude de sua condição de escrava e

sim por motivos... econômicos” (SAFFIOTI, 2010, p. 96).

A mulher não tinha espaço para sobreviver sozinha com dignidade e segurança, pois

não era reconhecida como sujeito pela legislação vigente na época, ou seja, não era vista

como ser humano, não tinha direitos e pertencia ao homem chefe da família, e caso não

tivesse uma família o novo estado não lhe oferecia proteção, gerando muito sofrimento devido

o grande número de mães solteiras e abandonadas pelos senhores.

REIVINDICAÇÕES DO SÉCULO XX E OS DESAFIOS DO XXI

À medida que o capitalismo avançou no Brasil, as camadas e classes sociais se

constituíram como estrutura de funcionamento social. Podemos verificar que os reflexos do

sistema implantado no século XIX foi transferido para esse novo contexto quando o discurso

de liberdade surgiu e a pessoa escrava e a mulher pertencia a classe mais baixa desse sistema,

tendo grandes dificuldades  para alcançar uma melhor condição de vida. Prossegue Saffioti:

Nem mesmo os homens partem, pois, de condições iguais para atingir o êxito
econômico, valor central das sociedades capitalistas. Para as mulheres,
entretanto,na ausência ou na presença desses fatores, o sexo opera, via de
regra, como fator de discriminação que tende a alijá-las da estrutura
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ocupacional ou a admiti-las em posições que não comprometam a estrutura
de poder já ocupada pelos homens (SAFFIOTI, 2010, p. 173).

O avanço das estratificações e classes sociais fez com que surgissem tensões populares

em decorrência da desigualdade, com isso grupos de resistência se formaram para lutar pelos

seus direitos. Os movimentos da classe trabalhadora, movimentos antirracista, e políticos

ganharam força para tentar combater essas demandas. Mesmo com esses movimentos, foi

árduo o acesso da mulher nessa luta, uma vez que os movimentos sociais eram formados

principalmente por homens, que já tinham em seu imaginário a inferioridade da mulher. Logo,

o movimento feminista fez-se necessário para a mulher lutar por equidade de

gênero, “o feminismo se definiu pela construção de uma crítica que vincula a submissão da

mulher na esfera doméstica à sua exclusão da esfera pública” (MIGUEL, 2014, p. 19).

Muitas dessas lutas ganharam seus direitos reivindicatórios na jurisdição no final do

século XX, a mulher conquistou igualdade estatal que permitiu trabalhar, votar, estudar, se

divorciar, isto é, “instituições patriarcais foram transformadas, mas a dominação masculina

permanece”. (MIGUEL, 2014, p. 19). A mulher agora é vista como sujeito atuante na

sociedade, porém continua inserida em camadas e “estruturas impessoais de atribuição de

vantagens e oportunidades” (MIGUEL, 2014, p. 19).

Atualmente no século XXI, a luta da mulher continua com extrema potência e força

em suas reivindicações por ainda ter muito o que alcançar, por exemplo, podemos ver que as

mídias “diariamente trazem relatos de mulheres sendo submetidas a vários tipos de torturas:

assédios sexuais, violência física, violência moral, violência verbal, pressão psicológica”.

(MARTINI E SOUZA, 2016, p. 4). Gerando também uma crítica quanto a neutralidade da

ciência que se produz, que segundo um estudo feito pela Associação Brasileira de Psicologia

Social:

A pílula anticoncepcional, de uso feminino, encontra-se disponível no
mercado desde o início dos anos 1960. Contudo, uma pílula contraceptiva de
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uso masculino começou a ser desenvolvida apenas a partir de 2006, não
sendo ainda comercializada em escala significativa… quando as pesquisas,
na área da sexualidade envolvem responsabilização – como por exemplo, o
desenvolvimento de métodos contraceptivos – ela tem como foco o público
feminino; em contraposição, quando as pesquisas, na área da sexualidade,
visam a produção de alternativas médicas para questões relativas ao desejo e
prazer sexual, ela tem como foco prioritário o público masculino (LIMA, et
al., 2019 p. 60).

Sendo assim o trabalho exposto visa identificar as diferenças sociais do papel da

mulher relativas ao sexo na atualidade, para isto pretende-se, ao longo do desenvolvimento

desta pesquisa, entrevistar mulheres universitárias, por meio de entrevistas semiestruturada a

respeito da compreensão e vivência de seu corpo e sua sexualidade. Após as entrevistas, será

realizada as análises de conteúdo das informações coletadas, o que será melhor especificado

no método (BARDIN, 2000).

OBJETIVO

Diante do sumariamente exposto acima e considerando as desigualdades decorrentes

do desenvolvimento e ascensão do capitalismo, vimos que movimentos feministas de

resistência surgiram e se juntaram para criar espaços contra as opressões impostas. Tais lutas

podem ser entendidas como novas se comparadas ao tempo de instalação do patriarcado,

porém o controle social é de tamanha força que podemos identificar que até mesmo nos

movimentos reivindicatórios há controle:

Ao próprio feminismo foi dado um lugar neste arranjo de dominação. As
mulheres feministas podem falar algumas coisas e não outras. As mulheres
não-feministas terão poderes outros, porque não-feministas. Quando uma
mulher fala, sua fala tem uma marca: é a fala de uma mulher; quando uma
mulher feminista fala, sua fala tem duas marcas, de mulher e de feminista. A
recepção destas falas por homens e mulheres tende a ter a mesma
característica, é a recepção de uma fala marcada, portanto particular, em
oposição à fala masculina/universal. Se for a fala de uma mulher feminista, é
o particular do particular (PINTO, 2009, p.20).

Sendo assim, este estudo tem como problema de pesquisa o seguinte
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questionamentos: Será que temos reflexos da concepção sócio-histórica do que é ser mulher,

construída ao longo do século XIX pelos ideais da família portuguesa, nos dias atuais?

Neste sentido esta pesquisa possui como objetivo geral:

● identificar quais os reflexos da concepção sócio-histórica do que é ser mulher,

criada no século XIX pela família portuguesa, nos dias atuais explorando os desafios para

conquistar a liberdade sexual no século XXI.

A partir deste objetivo geral temos como objetivos específicos:

● compreender como as vivências da sexualidade das mulheres sofrem

repressões vinculadas a construção dos papéis sociais ditos femininos;

● verificar se o ideal de família tradicional portuguesa permanece no imaginário

social das mulheres;

● analisar de que maneira estas repressões constroem as identidades femininas

numa perspectiva bio-psico-social.

JUSTIFICATIVA

Apesar da repressão sobre a sexualidade da mulher ter se iniciado há séculos atrás, faz

apenas algumas décadas que as mulheres conseguiram conquistar algum espaço, “a partir de

1932, a mulher começou a aparecer na ordem da dominação, do mundo público, como uma

persona, que deveria ser controlada. A ela foram atribuídos lugares permitidos e lugares

proibidos” (PINTO, 2009, p. 20). A coibição do Estado aconteceu tão intensamente que com

algumas restrições “o direito ao voto só foi obtido em 1932. Não se citou a mulher em

1891...simplesmente se excluiu, não se reconheceu sua existência” (PINTO, 2009, p. 20).

Com o espaço que a mulher conquistou atualmente em praticamente todos os setores,

identificamos a necessidade de estudar quais os desafios atuais que a mulher enfrenta para
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alcançar definitivamente sua liberdade sexual.

Diante do brevemente exposto até aqui considera-se tal temática relevante, pois a

vivência e exercício da sexualidade é algo importante, não apenas para as mulheres, mas para

todas as pessoas e a relação com ela constitui parte importante da nossa identidade.

A escolha pelas mulheres neste estudo, se dá não apenas em decorrência do histórico

de opressões, citados acima, mas também porque as mulheres constituem, de acordo com

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), 51,7% da população

brasileira enquanto os homens representam 48,3% (IBGE, 2018).

Neste sentido, vemos que embora numericamente haja mais mulheres que homens no

país, as violências sobre elas são inúmeras vezes maiores e, inclusive, em relação a todos os

direitos que deveriam ser equitativos.

Quanto a relevância da temática com a linha de pesquisa vemos que a Psicologia como

Ciência e Profissão tem se dedicado a olhar para as desigualdades e suas influências na

constituição subjetiva e social das cidadãs e cidadãos, ademais como ciência e prática calcada

na Declaração Universal dos Direitos Humanos a psicologia tem o compromisso social em

olhar para as populações mais vulneráveis e articular projetos de atenção integral que tenham

interface com questões ético-políticas e sociais como amplamente discutido por autoras como

Ana Bock e Silvia Lane, entre outras autoras e autores vinculados a Psicologia que serão

abordadas e exploradas ao longo da pesquisa.

Neste sentido, como futura profissional, entende-se que este trabalho possui uma

perspectiva relevante e embasada em questões histórico-sociais na perspectiva da Psicologia

Social latino-americana que compreende a sociedade como desigual e busca, por meio de

ações reflexivas e práticas a equidade e garantia de direitos a todas e todos como prevê nossa

Constituição Federal (BRASIL, 1988) e que em uma rápida busca na internet constatamos que

são as mulheres as mais afetadas por estas desigualdades e violências.
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, por meio do programa dos 17

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em uma entrevista com Bárbara Cobo

Soares, técnica do instituto e coordenadora dos debates acerca de questões de gênero em 2017

diz que, “um dos maiores fatores para as mulheres saírem da escola ou do sistema formal

escolar ou de emprego é… ter que cuidar de casa, afazeres domésticos” (IBGE 2017), e

continua dizendo que em um estudo pôde verificar que 20%, da população brasileira não

estudava e não trabalhava, sendo possível constatar que “quem não estudava no sistema

formal de ensino e também não trabalhava ou procurava emprego eram fundamentalmente

meninas, jovens, com filhos” (IBGE, 2017).

Um outro dado interessante fornecido pelo IBGE em 2017, mostra que “as mulheres

trabalham praticamente o dobro do tempo (20,9 horas semanais contra 11,1) em relação aos

homens nessas atividades”, considerando os afazeres domésticos e cuidados de pessoas que

são considerados de responsabilidade da mulher. Portanto, a temática de sexo e gênero ainda

está no início de seu desenvolvimento no Brasil, necessitando de cada vez mais mobilização e

investimento para chegarmos futuramente a um verdadeiro equilíbrio.

METODOLOGIA

Com o histórico de repressão que as mulheres sofreram ao longo dos séculos, esta

pesquisa mostra-se necessária para identificar os desafios atuais que acompanham a mulher

em seu dia a dia, sendo assim, a realização de uma Pesquisa de Campo com natureza aplicada

foi o procedimento escolhido, a fim de se obter uma melhor aproximação e diálogo para

compreender a vivência em ser mulher e a forma com que lida com a sexulidade no século

XXI, com objetivos exploratórios, o propósito final desta pesquisa será responder a seguinte

pergunta: Será que temos reflexos da concepção sócio-histórica do que é ser mulher,

construída ao longo do século XIX pelos ideais da família portuguesa, nos dias atuais?

Esta pesquisa foi realizada no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio
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(CEUNSP/ITU), com estudantes do gênero feminino que estavam matriculadas no curso de

Psicologia do período matutino, no entanto, devido a pandemia da COVID-19 que atualmente

nos afeta, a entrevista ocorreu em ambiente virtual.

Com o compromisso e responsabilidade que envolve a realização de pesquisas, este

projeto foi submetido para análise no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humano do

Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio - CEP e análise na Comissão Nacional de

Ética em Pesquisa - CONEP, via Plataforma Brasil (número do parecer de aprovação

4.606.400), para garantir a proteção, integridade e sigilo das participantes. A coleta de dados

somente se iniciou após a aprovação do Comitê, enquanto aguardávamos este processo, a

pesquisa prosseguiu com o aprofundamento teórico científico do tema, a fim de melhor

compreender a problemática exposta.

Elaboramos um folder digital convidando as mulheres alunas do CEUNSP e também

criamos um formulário de inscrição solicitando algumas informações como email, telefone,

etc. O convite e o formulário foram divulgados para os representantes de classe via WhatsApp

e assim repassaram as informações para os grupos das turmas das quais são responsáveis.

Junto com o folder e o formulário também escrevemos um pequeno texto informando o tema

e os objetivos da pesquisa.

Sendo assim, formamos um grupo de 10 mulheres com os seguintes critérios de

seleção: ser do gênero feminino, estar matriculada no curso de Psicologia no CEUNSP e

estudar no período matutino. Entendendo a complexidade da temática sobre gênero e

identificando que há outros problemas envolvidos no movimento LGBTQAI+, definimos

como critério de exclusão mulheres transgênero.

Posterior à formação do grupo, enviamos uma mensagem via WhatsApp para cada

participante agendando a entrevista semiestruturada com abordagem qualitativa, que foi

realizada de forma individual através de videochamada e ligação telefônica, seguindo o

http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html
http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html
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roteiro de perguntas pré definido. No dia do contato foi informado e garantido a proteção,

anonimato e sigilo das informações obtidas por meio do Termo de Esclarecimento Livre e

Esclarecido (TCLE), pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, onde foi

especificado os objetivos, riscos e benefícios e todas as “exigências éticas e científicas

fundamentais” (BRASIL, 2003), e solicitação de gravação de áudio e todas as informações

necessárias para a realização da pesquisa. Após a compreensão do TCLE pela participante, a

mesma teve o tempo necessário para decidir sua participação, somente depois do

recolhimento da assinatura do documento e de sanar as dúvidas, a participante foi conduzida

para a realização da entrevista.

Após a finalização da entrevista com todas as participantes, foi realizada a transcrição

literal das falas com a utilização de nomes fictícios para garantia do sigilo e anonimato. Para

início de análise dos dados realizamos a leitura do material transcrito, separando as falas em

três categorias e verificamos as semelhanças de expressões e comportamentos (BARDIN,

2000).

Por fim, concluímos a análise dos resultados e para garantir o bem estar das

participantes, identificamos a importância de uma conversa com a devolutiva dos resultados

da pesquisa com cada uma. Sendo assim, após a publicação deste artigo realizaremos um

novo contato telefônico para verificar as disponibilidades e agradecer a participação.

REFLEXÕES SOBRE OS MECANISMOS DE REPRESSÃO DA

MULHER NA ATUALIDADE

As mudanças sociais acontecem em uma velocidade paralela à velocidade tecnológica

em que vivemos, estamos em um avanço tecnológico extremo, principalmente na atual

situação do novo coronavírus (COVID-19) que teve uma mobilização mundial e que a
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tecnologia e a medicina estão em seu máximo de produção para a resolução do caso. Porém,

se observarmos as estruturas e instituições em que estamos inseridos, a velocidade de

mudança é incompatível em relação à repressão da mulher.

A família no decorrer dos séculos se transformou em sua estrutura para acompanhar o

ritmo social exigido, “observa-se uma infinidade de tipos que a cultura e os novos padrões de

relações humanas vão produzindo” (BOCK, 2008, p. 237). A família por se tratar de uma

instituição social recebe deveres e direitos, que é mantido e estabelecido com o apoio do

poder legislativo, sendo assim, “ a família, como a conhecemos hoje, não é uma organização

natural e nem uma determinação divida” (BOCK, 2008, p. 237).

De acordo com Ana Bock (2008), a função da família é “garantir a manutenção da

propriedade e do status quo das classes superiores e a reprodução da força de trabalho – a

procriação e a educação do futuro trabalhador – das classes ditas subalternadas”. Essa

educação tem por função educar o bebê desde seu nascimento até a idade adulta para

prepará-lo para a vida externa, até que se torne fonte de mão de obra.

Sendo assim, no início de sua vida o bebê recebe em seu cotidiano, à medida de seu

desenvolvimento, estímulos conforme o sexo de seu nascimento e maiores responsabilidades

vão sendo acrescentadas, por exemplo, a Educação Infantil, participação em encontros sociais

e em seu dia a dia há um acúmulo de informações ideológicas que são transmitidas de forma

inconsciente pelos familiares e pela sociedade, sendo assim, “a função atribuída a ela é

transmitir os valores que constituem a cultura e as ideias dominantes... Nesse sentido,

revela-se o caráter conservador e de manutenção social que lhe é atribuído” (BOCK, 2008, p.

238).

Essa transmissão de valores ocorre desde a escolha do enchoval da criança, em sua

maioria, rosa ou azul, específicadas cada uma para um determinado sexo, desde o preparo da

alimentação (muitas vezes feita pelas mães ou responsáveis mulheres), até alimentar a criança
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de fato, dar banho, oferecer brincadeiras, da qual a mulher se responsabiliza em grande parte

do dia, quando não é mãe solo.

Além disso, podemos verificar que as músicas populares que estão presentes no nosso

dia a dia, normalmente tem letras que tem por objetivo inferiorizar a mulher, seja por

rivalidade feminina, submissão de amores não correspondidos, sexualidade submissa, tudo

isso consumido como forma de entretenimento e com intenção de transmissão de valores

culturais inconscientes.

No núcleo familiar ou em algum substituto à família, a criança desde cedo de acordo

com a Psicanálise, aprende que o toque em seu próprio corpo, além de oferecer descobertas

também é fonte de sensações prazerosas, “ou seja, a manipulação que a criança faz de seu

corpo só tem um caráter de prazer e reconhecer isso, sem a conotação maliciosa que muitos

atribuem, pode ajudá-la a passar por essa etapa de modo mais saudável” (BOCK, 2008, p.

197). Sendo que, desde cedo as meninas são educadas a não se tocarem e não conhecerem o

seu corpo, já os meninos são influenciados e incentivados pela cultura a se tocar e oferecer

prazer para si, com uma única ressalva de não fazer em público.

Devido a erotização da infância, termo utilizado por Bock (2008) é possível observar a

conotação de divisão sexual em diversas brincadeiras infantis, desde os brinquedos, como

também a divisão de grupos meninos x meninas, sendo que os meninos normalmente são

ensinados a brincar somente entre eles de maneira mais agitada, como futebol, lutas, etc. Já as

meninas são incentivadas também a brincarem entre elas, com bonecas, brincadeiras com

afazeres domésticos, maquiagem e que não tenha muita agressividade, etc. Embora haja um

maior espaço para a manifestação e liberdade de escolha infantil em relação a brincadeiras e

hobbies hoje em dia, em sua maior parte ainda são atribuídos valores destinados ao sexo com

reflexos de séculos anteriores. Com isso, vamos avançar em mais um ponto de repressão, que

se dá por meio da linguagem.
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O bebê em sua comunicação primária segundo a Psicanálise, oferece choros e sons por

meio dos quais informa suas necessidades, o que deseja que sua mãe supra, seja alimento,

atenção, frio, calor etc. Aos poucos a família insere a criança na linguagem estimulando o

aprendizado do idioma local, com isso “a linguagem surge para transmitir ao outro o

resultado, os detalhes de uma atividade ou da relação entre uma ação e uma consequência”

(LANE, 2006, p. 27).

Podemos verificar que a linguagem é carregada de significados de acordo com a

região, “a palavra se torna poderosa quando alguma “'autoridade' social impõe um significado

único e inquestionável, que determina uma ação automática” (LANE,2006, p. 29). A

significação das palavras ocorre via representações sociais já estabelecidas e que se

reproduzem automaticamente por serem naturalizadas com um significado atribuído raso e

muitas vezes desconhecido, com isso perde-se o princípio da reflexão do que está sendo dito e

feito, já que linguagem e ação estão atreladas.

Silvia Lane (2006) nos apresenta alguns exemplos de representações sociais que são

transmitidas: “a Terra tem a forma de uma laranja”, “o dia e a noite são decorrentes do

movimento de rotação da Terra”, “a nossa vida já vem escrita pelo destino” ou “ Rico é aquela

pessoa que soube poupar”. Podemos prosseguir com mais alguns exemplos comuns ao nosso

dia a dia, mas referindo-se a mulher: “como uma mulher bonita como você está solteira?”,

“mulher tem que se dar ao respeito”, “comporte-se como uma mocinha”, etc.

A linguagem comum do dia a dia traz termos carregados de significados, contendo

ensinamentos que nos influenciam a agir de acordo com o que falamos e ouvimos, passando

da linguagem para ação o que causa consequências no ambiente, com isso “quando

confrontamos as nossas representações sociais com as nossas experiências e ações....é que

seremos capazes de perceber o que é ideológico em nossas representações e ações

consequentes” (LANE, 2006, p. 36).
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Muitos dos termos de senso comum que são reproduzidos acerca do sexo por meio da

linguagem tiveram suas origens nos discursos e saberes produzidos pelo conhecimento

científico, “a afirmação de que o discurso sobre o sexo, já há três séculos, tem-se multiplicado

em vez de rarefeito; e que, se trouxe consigo interditos e proibições, ele garantiu mais

fundamentalmente a solidificação e a implantação de todo um despropósito sexual”

(FOUCAULT, 1988, p. 52).

A falta de neutralidade da ciência foi um dos pontos chaves de repressão sexual,

enquanto que na linguagem diária há um estímulo excessivo em se falar sobre a temática de

forma detalhada, na ciência o oposto ocorre, de acordo com Foucault :

Pelo menos até Freud, o discurso sobre o sexo — o dos cientistas e dos
teóricos — não teria feito mais do que ocultar continuamente o que dele se
falava. Poder-se-iam considerar todas as coisas ditas, precauções meticulosas e
análises detalhadas, como procedimentos destinados a esquivar a verdade
insuportável e excessivamente perigosa sobre o sexo (1988 p. 52).

No que diz respeito à produção científica em relação a mulher e o seu corpo, a ciência

dedicou-se a conhecer e tratar doenças existentes biológicamente, já as manifestações sexuais

que as mulheres tinham, seja por curiosidade em se conhecer, ter um parceiro sexual antes do

casamento, por exemplo, eram cosideradas além de impróprias sob a moralidade social,

doença no sentido de insanidade ou perversidade, o que com o sexo oposto não ocorria e nem

ocorre. Com isso o discurso da medicina foi “supor que a precocidade sexual provocaria mais

tarde a esterilidade, a impotência, a frigidez, a incapacidade de sentir prazer, a anestesia dos

sentidos” (FOUCAULT, 1988, p. 142).

“De fato, era uma ciência feita de esquivas já que, na incapacidade ou recusa em falar

do próprio sexo, referia-se sobretudo às suas aberrações, perversões, extravagâncias

excepcionais, anulações patológicas, exasperações mórbidas” (FOUCAULT, 1988, p. 52).

Apesas da medicina ter focado mais nas doenças destinadas ao sexo feminino, também houve

contribuições muito positivas quanto ao conhecimento da anatomia do corpo, tratamentos
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para a esterilidade feminina e métodos, recursos e cursos de formação destinados a gestantes,

para uma gravidez mais sadia e prazerosa, além também de tratamentos para o câncer de

mama e investimento anual em campanhas para prevenção e tratamento no Outubro Rosa.

A produção científica em relação aos prazeres e conhecimento do próprio corpo

feminino sofre repressão quanto à não fabricação e o não estímulo desse conhecimento. O

foco é basicamente tratamentos de doenças graves e investimentos em publicidades para o uso

de preservativos, para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez

indesejada, ou seja, o investimento do estado de acordo com Foucault, é de:

socialização econômica por intermédio de todas as incitações, ou freios, à
fecundidade dos casais, através de medidas "sociais" ou fiscais; ... socialização
médica, pelo valor patogênico atribuído às práticas de controle de
nascimentos, com relação ao indivíduo ou à espécie (1988, p. 98).

Essa produção científica ideológica possibilitou com o passar do tempo que a

linguagem social ficasse contaminada de representações falsas, falas automáticas

reproduzidas cotidianamente que se espalham numa velocidade muito extrema quanto à

conscientização pessoal e social. Essa patologização do corpo da mulher fez com que surgisse

também os estereótipos e histerização da mulher que de acordo com Foucault:

Foi posto em comunicação orgânica com o corpo social (cuja fecundidade
regulada deve assegurar), com o espaço familiar (do qual deve ser elemento
substancial e funcional) e com a vida das crianças (que produz e deve garantir,
através de uma responsabilidade biológico-moral que dura todo o período da
educação): a Mãe, com sua imagem em negativo que é a "mulher nervosa",
constitui a forma mais visível desta histerização (1988, p. 98).

A “mulher nervosa” teria como atributos a dupla jornada de trabalho, ou seja,

preocupação com o bem estar de seus filhos, preocupação em levá-los para a escola e

buscá-los, ajudar na lição de casa, cuidar da alimentação da família, lavar louça, manter

roupas limpas e passadas, manter a casa em ordem e também preocupação em se manter ativa

e com energia para ser uma profissional de qualidade e se manter uma mulher com

autocuidado e atraente para si própria e também manter relações conjugais. Há uma
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sobrecarga para as mulheres no dia a dia, porém formou-se um estereótipo que por vezes

ouvimos em tom de brincadeiras, mas que carregam em si muitos problemas a serem

analisados.

ANÁLISE DE DADOS

O total de participantes previsto para essa pesquisa foi de 10 mulheres, porém ocorreu

um imprevisto pessoal com uma das inscritas, sendo assim, participaram 9 mulheres por meio

de entrevistas semi estruturadas, realizada por vídeo chamada e ligação telefônica devido a

situação da COVID-19 para garantir a segurança de todas. A fim de preservar o sigilo e

segurança das participantes utilizaremos nomes fictícios para análise dos dados. As

informações contidas nas falas das participantes foram semelhantes em diversos pontos, sendo

assim, após a transcrição e leitura das falas foi possível identificar três categorias das quais as

participantes tiveram experiências semelhantes, sendo elas, família, repressão do

comportamento e repressão sexual.

A FAMÍLIA COMO FATOR DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE

FEMININA

Para a sobrevivência do ser humano, são necessárias instituições que supram suas

necessidades ao longo de seu desenvolvimento, sendo que:

a família do ponto de vista do indivíduo e da cultura, é um grupo tão
importante que, na sua ausência, dizemos que a criança e o adolescente precisa
de uma “família substituta” ou deve ser abrigado em uma instituição que
cumpra as funções materna e paterna, isto é, na transmissão de valores e
normas culturais” (BOCK, 2008, p. 238).

Sendo assim, as participantes foram questionadas sobre qual o significado de família

para elas:

“Helena: quando eu penso em família eu penso em convívio e em laços afetivos.”

“Olivia : Significa tudo rs. Significa amor, é...aconchego...”
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“Regina: Família é o bem maior, é uma aliança onde...é um ciclo e esse ciclo não
tem fim. Então aonde quer que você vá e pra qualquer sentido que você for,
segue-se o ciclo, né?... Mais, família pra mim é afeto, união, carinho, amor, são
desavenças também, sabe? É...acordo... enfim, mas são muito mais as qualidades
do que divergências...”

“Célia: Tudo. Família é o que eu, a gente sente de mais valioso, de mais
significativo, é...o que me faz eu me sentir ser alguém no mundo”.

Podemos confirmar nas falas das participantes o apontado no trecho citado acima por

Ana Bock (2008), através das semelhanças de expressões de que família significa “tudo” e

que “família é o bem maior”, como foi citado por Olivia, Regina e Célia, nos mostrando que

a ideologia referente à família instalado no século XIX continua nos dias atuais.

Principalmente nos primeiros anos de vida a família torna-se um alicerce para a

formação da estrutura do indivíduo, que segundo Ana Bock (2008), “a família reproduz, em

seu interior, a cultura que a criança internalizará... pois ela depende deles para a sua

sobrevivência física e psíquica” (p. 241). Contudo, os laços hereditários nem sempre são

favoráveis durante uma longa convivência, podendo prejudicar a integridade da pessoa de

diversas maneiras, sendo assim, as participantes foram questionadas sobre qual a opinião

delas em relação à ruptura da convivência familiar caso ocorressem repressões dentro do

núcleo:

“Célia: hm....eu tenho um irmão que é muito próximo, trabalho com ele e os
outros irmãos eu não tenho mais contato”.

“Helena: Ah, eu acho que deve haver ruptura sim é...a partir do momento
que você não precisa né...de ambos os lados...de conviver direto com aquela
pessoa, deve ser sempre de forma saudável, ou seja, esporádico, hm....uma
constante, ai varia o vínculo”.

Tainá: Não...eu acho que existe ruptura, porque é...existem muitas famílias
que são...que têm relacionamentos muito tóxicos e a gente vê muitos casos de
é...de violência, sendo física, psicológica dentro da família, né? ....eu achava
no começo que... conforme fui crescendo sempre tive essa ideia de que família
é pra sempre, que você tem que aturar muita coisa e tudo mais, mais conforme
eu fui crescendo eu fui vendo que não era bem assim. Eu acho que você
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consegue se distanciar de pessoas quando elas são tóxica”.

Ao ingressar na vida adulta ocorrem transformações de personalidade, conquista da

autonomia, mudanças de ideologias, podendo ocorrer desavenças e repressões prejudiciais à

saúde do indivíduo, sendo assim, podemos observar que a convivência saudável é

significativa para a garantia da saúde mental das pessoas.

Quando não há essa possibilidade de convivência ou resolução de problema, o

afastamento se torna necessário para a saúde e integridade dos envolvidos, pois “ao longo da

sua vida, virão novas experiências que continuarão a construir a casa/indivíduo, relativizando

o poder da família”(BOCK, 2008, p. 241). Por exemplo, no trecho citado por Taína, vemos a

ideia sobre poder familiar apresentado por Bock (2008) sendo reproduzida, uma vez que, no

caso de violência física, psíquica, etc., a ruptura é essencial, ou seja, retira o poder da

instituição familiar sobre o indivíduo no caso de repressão.

Em relação a construção de personalidade que a pessoa adquire através da família

podemos ver que “as crianças encontram nos pais os modelos de como os adultos se

comportam – como atendem o telefone e às visitas; como se portam à mesa, resolvem

conflitos e lidam com a dor; o que pensam sobre os acontecimentos do mundo, etc.” (BOCK,

2008, p.240).

Essa observação e absorção que a criança tem ao longo de seu crescimento reflete na

sua fase adulta, muitas vezes podendo repetir padrões de comportamento igual aos pais e/ou

familiares, mesmo que de forma inconsciente, sendo esse aprendizado transferido de geração

em geração. Podemos confirmar isso através da fala da Regina:

“Regina: Quando é...eu casei e comecei a ter um casamento abusivo, na
minha mente também era normal porque já vivia com aquele abuso. Eu já
sofria com aquilo, mas eu não enxergava que era um abuso, por quê? Porque
já vinha da minha criação isso”.

Com isso, identificamos que a instituição familiar tem um papel importante desde o

nascimento até ao longo da vida do ser humano, porém na vida adulta não necessariamente
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precisam ser familiares hereditários, e sim pessoas com as quais seja possível criar laços

afetivos e duradouros em que haja respeito, estar próximo e oferecer suporte emocional,

pessoas da qual sinta segurança e confiança e assim diminuir os índices de repressão que,

como veremos na próxima categoria, estão presentes em diversos setores na vida da mulher.

A REPRESSÃO DO COMPORTAMENTO E DO CORPO FEMININO

“A sociedade contemporânea é predominantemente marcada pelos valores da

sociedade de consumo, portanto a concepção do corpo passa também a se constituir em torno

do individualismo” (FONTINELI, 2020, p.3). O corpo da mulher no sistema patriarcal ganha

uma concepção objetificada, sendo atribuído a ele um valor simbólico que carrega em sua

imagem exteriorizada, ou seja, o corpo e o comportamento feminino recebem um valor como

se fosse um objeto, da qual se ganha ou se perde prestígio social. De acordo com Fontineli:

há um processo de subjetivação que se constitui em um autocentramento, que se volta,
paradoxalmente, para a exterioridade, em que a dimensão estética, dada pelo olhar do
outro, ganha destaque. O corpo enquanto um espetáculo contemporâneo carrega
consigo muito mais do que as marcas do biológico, mas também signos de imagens
idealizadas, como saúde, beleza, sucesso, entre outros (2020, p.3).

Para fazer uma análise aprofundada sobre a questão, inicialmente foi perguntado

para as entrevistadas se elas vivenciaram alguma experiência ao longo de suas vidas da

qual se sentiram oprimidas pelo fato de serem mulheres:

“Helena: Hum....meu marido tem uma família bem tradicional, onde a mulher
tem um papel pré definido então, entra no “bela, recatada e do lar”. Foi
vindo desse perfil, ou seja, vestimenta, fala, ser... ser autêntica é meio
recriminado. É...em casa também... tinha bastante regras sobre vestimenta...
não pode vestido, não pode saia curta, não pode barriga de fora, mulher só
senta de perna fechada, só de perna cruzada. Mulher tem que ser educada,
não pode gritar, não pode ser grossa”.

“Regina: ...a minha formação foi muito diferente, porque não era somente
é...meus pais em si, eu tinha mais 3 homens pra poder me comandar, pra ver
o que eu tava fazendo, qual era minha amizade, o que que eu tava vestindo.
Você entendeu? Então assim, foi bem diferente, né?...São... eu sou a caçula
é...no meio de 3 homens então assim é...é...é algo bem oprimido pra quem vive
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e convive com isso, eles acham que é normal, que isso é normal!... No
contexto onde eu vivo a mulher ela tem que ter essa imagem de santidade ou
sei lá! Ser coberta do pé à cabeça, enfim. E a mulher sempre tem que ser a
mulher sábia... Eu sempre tive aquela coisa... falando pra mim assim “olha,
não pode ficar se mostrando né? Você é uma moça, você é mulher”.

“Célia: Ah... na empresa que eu trabalho, que eu sempre trabalhei, hãm...o
fato de eu ser mulher sempre contou em desvantagem... assim toda vez que
precisava do serviço acontecer...eu que tenho que botar a mão na massa, mas
quando as coisas estão estabilizadas o mérito é sempre de um homem, nunca
é meu”.

Tainá: Sim, várias rs...dentro de casa mesmo tem esses pequenos
momentos....tipo reuniões de família que ai, todo mundo almoça mas são as
mulheres que vão pra cozinha lavar louça e ai tinha coisas que eu queria
fazer...ah coisas assim tipo, sair pra bares e aí eu não podia...achava que era
coisa mais masculina....e ai eu não podia porque eu era mulher”.

Nos relatos acima compreendemos melhor que a repressão da mulher está presente

em seu dia a dia, inclusive dentro da família, como foi dito anteriormente. Podemos ver na

fala de Regina, em que ela, por ser mulher, recebeu uma educação diferente dos seus três

irmãos e além disso tinha uma constante vigilância sobre o seu comportamento tanto dos

pais quanto dos irmãos, confirmando as teorias exposta por Safiotti (1976) ao longo do

trabalho referente ao papel da mulher na sociedade e também da autora Magalhães (2001),

que expõe a imagem santificada da mulher como construção social, sendo possível

verificar reproduções de padrões impostos pela família também nos relatos de Helena e

Tainá, por terem que cumprir determinadas funções e agir de maneira diferente dos

homens.

O sexo biológico, como podemos constatar, recebe uma educação pré definida, da

qual é necessário seguir determinadas regras, por meio de mecanismos sociais para a

mulher poder ser aceita, sendo assim, “as formas de controle que têm sido utilizadas para

capturar os indivíduos não visam apenas a se apossar do corpo, mas buscam, também,

capturar as subjetividades e os desejos dos sujeitos” (FONTINELI, 2020, p. 4).
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Para entender melhor sobre a temática da sexualidade e a experiência que a mulher

carrega em sua vivência, foi questionado se elas receberam ou recebem críticas sobre o seu

corpo e/ou vestimenta:

“Helena: Sim, sim, a vida inteira...porque eu sempre fui magra e pequena,
né? Então...de ter que engordar...”

“Milena: Eu tinha 7 / 8 anos, é que às vezes assim, eu apanhava por tá com
shorts curto, mas era...às vezes assim...eu gostava de usar o shorts curto.
Mas eu não entendia porque que eu apanha por ta de shorts curto...até com
meu ex, ele brigava assim...”

“Célia: Porque assim eu sou gordinha... E assim, toda vida eu fui gordinha
então assim, quando eu era mais nova era aquele padrão de mulher super
magra, cê entendeu? Tinha sempre que ser magra e eu sempre fui gordinha”.

“Taína: A minha vida inteira rs...por peso principalmente...críticas em
relação a ganhar peso, a estar comendo coisas que fariam engordar e ficar
menos atraente e tudo mais, menos bonita e roupas que eu gosto de usar
sempre...todo encontro familiar”.

O padrão de beleza vigente é ensinado culturalmente para a sociedade, como vimos

nas falas acima, por meio de “diferentes instituições que interferem na maneira de se conceber

e se relacionar com o corpo” (FONTINELI, 2020, p.3). Porém, podemos perceber que as

críticas são formuladas para todos os tipos de corpos, sejam eles considerados magros,

gordos, alto, baixo e assim por diante, ou seja, instaura-se o imperativo de um padrão de

beleza extremamente inalcançável e idealizado que impõe aos corpos das mulheres o que

devem ou não devem comer, fazer e vestir.

Com isso, podemos analisar a exigência imposta sobre as mulheres para estarem em

busca de um corpo diferente do qual possuem no momento, para aumentar o lucro de

empresas de consumo de beleza e ganhar status social. Fontinelli prossegue sua análise da

seguinte maneira:

De acordo com Sampaio e Ferreira (2009), a ideia de beleza se associa a
determinadas qualidades estéticas veiculadas constantemente pela mídia e
pelos anúncios publicitários. Portanto, atualmente, consideram-se belas
aquelas que possuem os atributos físicos explicitados pelos meios de



Itu I
R. Madre Maria Basília, 965

13300 903 Itu SP
T 55 11 4013 9900

www.ceunsp.edu.br

Itu II
Rua do Patrocínio, 716

13300 200 Itu SP
T 55 11 4013 9900

Salto
Pç. Antônio Vieira Tavares, 153

13320 219 Salto SP
T 55 11 4028 8800

comunicação como as qualidades aceitáveis. As revistas exercem um papel
fundamental no processo de consolidação da imagem como uma
mercadoria... (2020, p.7).

Portanto, desconstruir a visão consumista que é ensinada de forma sutil no dia a dia

acarreta em adquirir respeito pelo próprio corpo e pela personalidade, a saúde física,

psíquica e emocional pode-se aumentar, proporcionando a auto aceitação para uma melhor

qualidade de vida e bem estar pessoal e social.

Contudo, além das críticas referente ao corpo e vestimenta expostas pelas

participantes e os meios de repressões visto através das teorias, identificamos mais uma

categoria apresentada a seguir, da qual a mulher enfrenta sérios problemas relacionados à

sexualidade, sendo este vinculado a sua vivência íntima.

A REPRESSÃO SEXUAL FEMININA

A repressão da mulher se expande em vários setores de sua vida, com isso grandes

impactos ocorrem em sua vida cotidiana. Podemos analisar de acordo com a visão ocidental,

a “sexualidade feminina que durante séculos foi entendida como algo inexistente, pois a

mulher era vista apenas como reprodutora” (OLIVEIRA; REZENDE; GONÇALVES,

2018, p. 304). Com isso, as autoras prosseguem o discurso sobre a temática da seguinte

maneira:

Nesse sentido, Zican (2005, p. 8) afirma que “Até o final do século XIX as
mulheres saudáveis eram as que não tinham desejos sexuais, esperava-se da
mulher o não prazer”. Nesse contexto, o sexo no matrimônio tinha como
finalidade a reprodução humana... (2018, p. 305).

Para aprofundamento da questão foi perguntado para as entrevistadas sobre a sua

experiência sexual, se elas já tiveram orgasmo e/ou se demoraram para aprender a sentir

prazer em suas relações:
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“Regina: É um caso complicado, né? Porque....a maioria das vezes era
fingimento, não tinha, não tinha. É...às vezes por causa da canseira, do
dia a dia, as vezes porque eu tava entediada por ter sido... por ser algo
abusivo e...e algo que me chateava muito... Eu não conseguia sentir
prazer...até porque as vezes eu tava chateada, às vezes eu tava
magoada, às vezes...mas eu tinha por obrigação que cumprir o meu
papel feminino...Porque hoje eu converso, antigamente também não
falava, não me abria. As pessoas falam de um prazer, assim....enorme.
E eu não sei o que é isso, então eu me pergunto se...se eu já senti isso
rs... o meu papel de mulher, meu papel de...de casada, eu tinha que
suprir a necessidade do meu marido. Até porque se um dia se....ele me
trocasse ou se ele me deixasse, me traísse, a culpada seria eu porque eu
não tava fazendo meu papel de mulher”.

“Milena: Eu demorei. Eu aprendi a sentir prazer eu já tava com uns 32
anos. Eu não sabia o que que era isso.”

“Helena: é... demorei um pouquinho sim...”

“Célia: Eu não sei... Então acho que....eu não sei responder essa
pergunta.”

“Ester: Não...na realidade eu acho que até hoje eu tenho dúvida, na
realidade o que seja isso, sabia? Eu to falando isso com você, viu?
Rs. Porque eu nunca comentei isso com ninguém, mas assim no meu
casamento mesmo ...eu não sabia nem o que que era...as sensações
que eu tive....porque assim o que eu ouvia....é que mulher tinha que se
comportar, entendeu?...então eu era aquilo que ele falava que eu
tinha que ser e....eu tinha até desejos assim, sabe? Sobre outras
coisas diferentes, mas eu me segurava ... E assim eu achava que eu
não podia, tipo assim... se eu tivesse com vontade de ter relação, eu
me aproximar dele, eu achava que eu tinha que esperar só por ele,
que se eu tomasse essa iniciativa, eu tava sendo uma promíscua...”

Nos relatos acima, confirmamos a dimensão da problemática exposta referente à

sexualidade da mulher em sua vivência íntima, que foi apresentado por Araújo (2008) no

início deste artigo, nos mostrando que o objetivo social é abafar a sexualidade da mulher, ou

seja, não há espaço para explorar a sua sexualidade de maneira confortável, como podemos

ver no relato de Regina, ela não recebia suporte afetivo em suas relações, não conseguindo
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sentir prazer por causa disso, porém para ela havia a necessidade de exercer o papel sexual

para cumprir o seu papel de esposa, de acordo com o que é ensinado pelas instituições.

Compreendemos também, que a mulher não recebe educação e incentivo para sentir

prazer em suas relações, que de acordo com o que foi exposto neste estudo por meio da

Associação Brasileira de Psicologia Social (2019), quando se trata de estudos referente à

responsabilização sexual a mulher é o foco, já quando o assunto é referente ao prazer, o foco

é o público masculino. Também é possível verificar nos relatos, que mesmo após o início da

vida sexual, demorou anos para a descoberta do prazer, como é relatado por Milena que

descobriu o orgasmo aos 32 anos.

O reflexo da construção do pensamento patriarcal construído no século XIX reflete e

muito nos dias atuais, porém podemos perceber que houve uma melhoria nesse aspecto,

uma vez que cada vez mais as mulheres estão adquirindo espaço e liberdade para falar a

respeito do assunto, gerando maiores reflexões, que de acordo com os relatos de Regina e

Ester, antes elas não falavam a respeito do assunto e começaram a expor e a refletir sobre a

problemática nos dias atuais, o que inclusive possibilitou a realização desta pesquisa, porém

não podemos esquecer que ainda há muito a avançar em direção da equidade de gênero.

Prosseguem as autoras Oliveira, Rezende e Gonçalvez:

houve uma grande mudança nesse contexto com a entrada da mulher no
mercado de trabalho, pois elas continuaram a conquistar lugares nos espaços
públicos, o que proporcionou questionamentos, reflexões e acesso a trocas
de experiências que culminaram em transformações radicais e positivas.
(2018, p. 306).

Se antes a mulher era privada de conhecer o próprio corpo e até ser considerada

doente por isso, os avanços conquistados através das lutas feministas tiveram uma

significativa transformação social, a mulher adquiriu liberdade para se autoconhecer sem

correr o risco de grandes repressões, um indicativo concreto disto é que durante a pandemia
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um dos itens que obteve sucesso de vendas foi o chamado sugador clitoriano3. Podemos

confirmar tais mudanças na realidade das mulheres por meio de Oliveira, Rezende e

Gonçalvez:

Aran (2003), enfatiza que a entrada da mulher no mercado trabalhista
proporcionou que elas tivessem maior compreensão quanto aos seus
direitos e, assim, buscassem a ‘‘liberdade’’ e o prazer sexual almejado,
tendo clareza de que a sexualidade não se baseia apenas na reprodução.
(2018, p. 306).

Apesar de serem significativas essas transformações em relação à sexualidade

feminina, ainda é possível observar que há uma enorme necessidade de continuar com os

debates acerca da temática.

São transmitidos ensinamentos para as mulheres e para a sociedade em geral, através

das instituições e implantado no inconsciente coletivo, ideias que ferem a integridade física,

psíquica e emocional das mulheres, culpabilizando-as de diversos acontecimentos em sua

vida sexual que é necessário uma maior reflexão e desconstrução social para se obter um

melhor entendimento da questão em pauta, para a mulher poder desfrutar de uma vida

sexual de maneira saudável, adquirindo prazer e maior bem estar em seu cotidiano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diversas informações foram levantadas ao longo da pesquisa e isso foi possível

através da disponibilidade e coragem das participantes em contarem suas experiências de

vida, para assim construirmos juntas uma reflexão acerca da sexualidade feminina.

3 Para mais informações acessar a reportagem: Sucesso de vendas na pandemia, sugadores de clitóris trazem
a questão: existe jeito certo de chegar ao orgasmo? Disponível em:
<https://oglobo.globo.com/celina/sucesso-de-vendas-na-pandemia-sugadores-de-clitoris-trazem-questao-existe-j
eito-certo-de-chegar-ao-orgasmo-24834462>. Acesso em: 08 jun. 2021.
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A principal questão a ser respondida neste estudo foi: “será que temos reflexos da

concepção sócio-histórica do que é ser mulher, construída ao longo do século XIX pelos

ideais da família portuguesa, nos dias atuais?”. Pudemos perceber ao longo do que foi descrito

na análise de dados que, apesar de grandes mudanças no contexto social, ainda há reflexos

desses pensamentos, pois através das entrevistas identificamos que ainda é atribuído para as

mulheres a responsabilidade dos afazeres domésticos e cuidados dos filhos, tendo que cumprir

dupla jornada. A principal visão de construção do que é família ainda se dá por meio da

constituição de pai, mãe, irmãos, filhos e marido.

Porém, houve um progresso de pensamento em relação a essa temática, pois as

mulheres, ao longo dos anos, adquiriram maior liberdade para romper os vínculos familiares,

caso haja relações abusivas e que possam ferir sua integridade física, psíquica e emocional, o

que antes não era permitido. E embora a responsabilidade de manter o controle do lar e

educação dos filhos ainda permaneça como função feminina, as mulheres estão conquistando

cada vez mais a liberdade de adquirir autonomia e exigir colaboração aos demais familiares

para a divisão mais justa dessas tarefas.

Podemos analisar também que no dia a dia as mulheres enfrentam muitas repressões

invisíveis e sutis através da linguagem, diminuindo a sua capacidade intelectual e/ou

aparência física, cargos de ocupação trabalhista e méritos que desfavorecem o seu progresso

profissional, ou seja, as mulheres ainda são tidas como inferiores de acordo com a visão

ocidental patriarcal criada no século XIX, estas características puderam ser observadas ao

longo das entrevistas como vimos nos tópicos anteriores.

Há também muitas repressões quanto a sua vivência sexual, pois as mulheres

continuam não recebendo orientações sobre como conhecerem o seu corpo e não são

ensinadas a sentirem prazer, porém com o avanço tecnológico da internet as mulheres têm

conquistado cada vez mais liberdade e autonomia para poderem pesquisar sobre a temática,

pois há no dia a dia cada vez mais conteúdos sendo criados acerca da temática, principalmente
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desenvolvido por mulheres para outras mulheres e essa comunicação tem gerado grandes

transformações.

Portanto, a questão em relação aos desafios para conquistar a liberdade sexual no

século XXI, se dá através da auto desconstrução, permitindo que a mulher em sua autoanálise

possa refletir sobre conceitos transmitidos desde sua infância até sua vida adulta e assim fazer

as mudanças necessárias para adquirir melhor qualidade de vida e bem estar. E também, de

acordo com as entrevistas, podemos notar que o convívio com outras mulheres e a troca de

informações de experiências de vida geram grandes mudanças, pois o diálogo sobre diferentes

temáticas entre as próprias mulheres fazem que com elas possam adquirir diversas visões

sobre um mesmo assunto e assim poder refletir sobre sua própria história.

Com isso, a busca por informações para o autodesenvolvimento é de extrema

importância, para assim romper barreiras que foram ensinadas e transmitidas de geração para

geração e cada vez mais as mulheres terem uma transformação em suas vidas e haver

mudanças no imaginário social gradativamente, ou seja, “acredita-se que é necessário que as

mulheres tenham pleno desenvolvimento de suas vontades, desejos, comportamentos sexuais,

e, sobretudo, clareza de que os aspectos culturais e tabus que permeiam este tema não

devem persuadi-las na reflexão da sua identidade sexual e conhecimento do seu corpo.”

(OLIVEIRA; REZENDE; GONÇALVES, 2018, p. 313).
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RESUMO 

 
Apesar dos avanços científicos e descobertas sobre os efeitos da suplementação de creatina, 

pouco se sabe a respeito do uso deste suplemento e seus efeitos sobre o acúmulo de gordura 

visceral, bem como no processo de melhoria da resistência muscular associada a fatores 

estereológicos do tecido muscular. O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do 

uso da creatina monoidratada em valências físicas, na estereologia do tecido muscular e 

aspectos quantitativos de tecido adiposo visceral. Para isso, foram selecionados 24 ratos Wistar 

que se encontravam com idade de 15 semanas e estavam sob condições de alimentação e 

hidratação controladas.  Para verificar as variáveis pretendidas foi feita a classificação dos 

animais em quatro grupos, sendo o controle, suplementado, treinamento, e treinamento e 

suplementado. Os animais dos grupos com suplementação de creatina foram suplementados 

(via gavagem) nas dosagens de 300mg/kg de massa corporal durante nove semanas, sendo o 

período igual de treinamento que os animais que foram treinados estiveram submetidos, 
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programa baseado nos estudos de Honenberg & Farrar. As cargas nas quais os animais 

executavam a série foram anotadas, bem como a quantidade de escaladas realizadas por sessão 

de treinamento. Após o período experimental, os animais foram pesados e eutaniziados, sendo 

removida a gordura visceral para pesagem e comparação entre os grupos e coloração em 

protocolo padrão de hematoxilina de Harris e Eosina para verificação estereológica do tecido 

muscular. Os resultados observados indicaram melhoras ergogênicas tempo-dependente e 

reduções discretas da gordura epididimal dos animais que fizeram uso do suplemento, além de 

variações de fagócitos mononucleares presentes no tecido dos grupos experimentais, 

principalmente uma baixa quantidade dessas células nos animais que treinaram e utilizaram o 

suplemento de modo concomitante. Conclui-se que a creatina pode apresentar efeitos sobre a 

gordura visceral e potencial efeito modulador do sistema imunológico inato, além de efeitos 

ergogênicos tempo-dependente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Creatina; Exercício; Gordura; Força Muscular; Substância para 

Melhoria do Desempenho. 

 

 

 

Introdução 

Physical exercise is recognized as a non-pharmacological intervention to help treat 

chronic cardiovascular and metabolic diseases. Nevertheless, many studies have observed 

positive effects of regular physical activity on neurodegenerative, psychological, 

osteometabolic and social conditions [1-6].  

One of the organic systems that benefit most from regular physical exercise is muscle, 

and the skeletal striatum is of interest to this study. The musculoskeletal system is considered 

fundamental for many physiological processes, besides being essential to the locomotor system, 

since it is the active component of the human biological lever system [7]. Maintenance of 

homeostasis is also dependent on the adequate activity of the skeletal muscle system [8, 9], with 

evidence that injury or malfunction of this system can cause severe organ problems such as 

neurodegenerative [3] or osteometabolic diseases [2]. 

 There is now a consensus that well-oriented and adjusted physical activity and exercise 

for each practitioner to enhance organic functions [1,2]. Improved muscle endurance and 

increased strength are variables that exemplify the positive effects of frequent physical exercise 

on the musculoskeletal system [10,11]. These factors, which, when well developed, contribute 
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to the practitioner’s health and mitigate the risk of developing or progressing chronic 

degenerative diseases [5,12]. 

 Thus, the use of some dietary supplements may potentiate the gains of these variables, 

among the most studied by science and described in the literature is creatine [13]. A naturally 

occurring amine in eukaryotic cells, being endogenously synthesized from the amino acids 

arginine, methionine and glycine [14]. Its metabolism occurs through complementary reactions, 

both in the kidneys and pancreas, from the action of enzymes such as glycine 

amidinotransferase (GATM) and guanidinoacetate methyltransferase (GAMT), respectively 

[15].  

The ergogenic effects of creatine use have already been documented amplification [13- 

17]. As an example of this, it was verified, through a systematic review and meta-analysis of 

the literature, the effects of creatine supplementation and changes in strength and performance 

in the upper limbs, in different ages, sports, physical conditions, and sex. The results obtained 

indicated that creatine use is better used when it is intended for a short duration and high-

intensity exercises, due to the favor of the bioenergetic pathway of phosphocreatine, from the 

supplement administration, regardless of the age or gender of the practitioner [13, 18]. 

 This is because creatine monohydrate, which is, which can be consumed exogenously 

and the most commercially available, increases the transport of phosphate from the interior of 

mitochondria to the sarcoplasmic environment, thus facilitating the synthesis of adenosine 

diphosphate in adenosine triphosphate [14, 17].  

Nevertheless, there are indications that exogenous creatine consumption aids in 

buffering intracellular hydrogen ions, which reduces hydrogenic potential, thereby increasing 

muscle endurance and alleviating post-training pain [13]. However, this last inference is still 

being studied and little is known for certain about it.  

Another little known aspect of creatine use as a dietary supplement is its relationship 

with visceral (epididymal) fat. Some investigations have observed that reductions in this fat in 

obese animals are associated with improved insulin resistance [18,19]. However, investigations 
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did not extend to the use of dietary supplements such as creatine, which is an important gap in 

the knowledge about adipose tissue, exercise, and supplementation. 

 Given this scenario, this study aims to analyze the effects of creatine supplementation 

on adipose, musculoskeletal tissue and physical performance variables in Rattus novergicus. 

 

Material e Método 

This study was approved by the Animal Research Ethics Committee of the Jundiaí 

School of Medicine under opinion number 490/12. It is worth noting that all procedures applied 

followed the protocols of organizations of animal good treatment and respect to experimental 

models, written by national and international regulatory and research ethics entities. 

 Twenty-four animals of the species Rattus novergicus var. Albinus, rodent phylum and 

mammalian class, kingdom Mammalia. These animals were organized into four groups, each 

with six animals. Group one was called control (G1), receiving exclusively food and water ad 

libitum 24 hours a day and 12/12 light / dark cycle. Group two received the same dietary 

treatment as the first group, however, three times a week (Mondays, Wednesdays, and Fridays), 

during the 25 weeks of the experimental protocol, received a supplementation of 0.3g of 

creatine monohydrate ( brand Universal LTDA) per kilogram of body mass (via gavage), being 

called supplement group (G2). Group three, like the other groups, had the same diet and sleep 

pattern and lightness, but practiced on Monday, Wednesday and Friday, during the 

experimental period, a strength training protocol, with progressive load increase, based on the 

protocol of Horneberger and Farrar (2004), being called as training group (G3). Group four 

received treatment from group G2 in association with group G3, thus establishing a group that 

made use of supplement and training during the period of 25 trainings sessions, receiving the 

denomination of G4.  

After the experimental period, the animals rested for 48 hours and were anesthetically 

induced with ethoxyethane, promoting central nervous system depressant action. Sequentially 

they were euthanized in CO2 equipment, thus avoiding any suffering to the animal. Visceral fat 

was extracted and weighed immediately on an analytical balance (Gehaka, model AG200), 
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weighing results were recorded and computed using statistical analysis software (BioState 

version 5.3). 

 The training loads of the groups that underwent the protocol were noted and 

subsequently computed using data analysis software (BioStat LE 6.9.1.0). The same procedure 

occurred with the climbs performed by the animals. Climbs considered adequate, that is, that 

started at the first step of the climbing platform (Honemberg and Farrar, 2004) and concluded 

at the last, were considered valid and noted. Climbs, where the animal failed between the first 

and last, were discarded and the successful climbing load was noted and then computed in the 

data analysis software. The stereological analysis followed the Harris and Eosin Hematoxylin 

staining protocol, as well as analysis of tissue components and their morphologies under 10, 40 

and 100X objectives.  

The statistical treatment employed was one way ANOVA with a t-student test for 

verification, assuming p <0.05. All statistical treatment occurred in BioStat software (LE 

version 6.9.1.0). 

Resultados 

Physical performance variables such as relative load and number of climbs, on average, 

were initially collected, since during the training program they were frequently updated 

according to the animal’s success or failure during the exercise program. In this sense, graph 

one expresses the results verified in the relative strength variable, while graph two shows the 
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average number of climbs performed by the animals in a comparison between the groups that 

performed the training protocol. 

 

Graph 1: Relative burden of the groups that performed the training protocol. Groups III and IV had their loads 

noted and each was checked for animal body weight after this procedure the means were expressed in the graph. 

The * indication represents statistical difference by the t student test assuming p <0.05. The vertical line shows the 

kilograms of the load and the horizontal the training days. 

 

 

Graph two expresses the behavior of the climbs throughout the training program 

sessions. The comparison betwe en the groups is expressed on average, with the respective 

standard deviations assumed. 

 

Graph 2: number of climbs of animals from groups III and IV of the experiment (average). Progression over 25 

training sessions. Artificial mean obtained by BioStat software (LE version 6.9.1.0), from the descriptive analysis 

of the number of climbs of each animal belonging to the groups that performed the training protocol. The averages 
of each session were compared, with the symbol * indicating that group IV had a statistically different value 

compared to group III, while the symbol # indicates that group III had a statistically differentiated value compared 

to group IV. Comparative analysis by Anova one way, assuming p <0.05. 

 

Once the behavior of the loads and climbs over the training weeks has been verified, it 

is possible to comparatively quantify all these variables at the end of the training protocol. 
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Graph 3: Total burden of the groups that performed the training protocol. Relative load corrected for the 

bodyweight of the animals in this study. Statistical analysis ANOVA one way assuming p <0.05 and with 

verification test for each group using Bonferroni, assuming p <0.03. There was no statistical difference between 

the groups. 

 

Graph 4: Total burden of the groups that performed the training protocol. Relative load corrected for the 

bodyweight of the animals in this study. Statistical analysis ANOVA one way assuming p <0.05 and with 

verification test for each group using Bonferroni, assuming p <0.03. There was no statistical difference between 

the groups. 
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The body weight of the animals was measured at the beginning of the study and the end 

of the experimental period, immediately before euthanasia. Thus, graph five shows the 

comparison between body weight before and after the experimental protocol. 

 

Graph 5: modification of bodyweight of animals throughout the experimental protocol. Comparison of the 

beginning and end of the experiment. Means obtained by the descriptive analysis performed in BioStat software 

(LE version 6.9.1.0). There was no statistical difference between the groups. 

 

Graph six, in turn, expresses the results obtained from the weighting of visceral fat of 

animals from experimental groups and study controls. It is noteworthy that the weighing of 

this region occurred after euthanasia, which followed the recommendations of good treatment 

and ethics in animal research. 
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Graph 5: The average weight of the visceral fat of the experimental animals. Mean obtained by the descriptive 

analysis performed in the BioStat software (LE version 6.9.1.0). In the comparative analysis of the means, through 

Anova one way, assuming p <0.05. The symbol * indicates the statistical difference between group II and all other 

groups in the experiment. 

 

The results observed after the experimental period indicated that the creatine in 

association with the training presented strength increase of the animals that were in group four 

during the fourth to the fourteenth week of the protocol. However, the climbing results were 

not similar. Groups three and four often had similar climbing rates, and at the end of the 

program the total sum of average climbs and total group load was close (graph 3 and 4). 

Graph six illustrates the stereological observations obtained from light microscopy 

analysis. In this graph, it is possible to identify the relationship between the number of 

myocytes, fibroblasts and mononuclear phagocytes present in the tissue, according to the 

objective and the scale used. 
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Graph 6: Relationship between parenchyma and stroma (with different cell types present) of experimental groups 

in latissimus dorsi muscle. The averages obtained were expressed as percentages of the analyzed tissue. The 

statistical treatment used was Anova one way, assuming p <0.05, with Bonferroni verification test, assuming p 
<0.03. There were no statistical differences between the groups. 

 

Stereological analysis was followed by image capture to observe the morphology of 

cells present in muscle tissue. In this sense, figure one presents exemplifies this condition. 

Figure 1: Stereological analysis of musculoskeletal tissue (latissimus dorsi muscle) of the experimental groups. 

Table A represents an animal from the control group. Table B represents the creatine group. Table C represents the 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 

13320 219 Salto SP 

T 55 11 4028 8800 
 

 

 

 

 

 11 

training group and Table D represents the associated training and creatine group. Arrows indicate interphase nuclei 

of muscle tissue. Arrowheads have mononuclear phagocytes present in the stroma indicated by the letter S of the 

tissue. The letter F indicates the muscle fiber sarcoplasm and the letter E the endomysium that lines each fiber. 

The scale is standardized at 50.00uM per centimeter. The objective used was 10X. 

 

Discussão 

The present study aimed to analyze the effects of creatine supplementation on adipose, 

musculoskeletal tissue and physical performance variables of Rattus novergicus. In this sense, 

the literature shows that creatine supplementation is associated with an improvement in muscle 

strength production capacity, resulting in increased muscle fiber volume, thus characterizing a 

hypertrophic condition [18,19]. Creatine use for ergogenic improvement is widely documented, 

for example, in studies by Gualano et al, which found that creatine is best used when a person 

taking this supplement has a recovery time greater than 60 seconds. between resistance training 

series [14]. Also, in another study, tissue morphometry was observed after creatine use in 

association with training [19]. Results indicated nuclear and sarcoplasmic morphometric 

differences for trained and supplemented animals when compared to only supplemented or only 

trained animals [19]. 

Creatine interference in the cellular context occurs in the phosphocreatine bioenergetic 

pathway, muscle cell sarcoplasmic and hepatocyte cytoplasm [1-4]. This bioenergetic pathway 

is closely associated with high intensity and short duration sports such as Olympic weightlifting 

and 100 meters of track and field [20]. However, the phosphocreatine pathway is not restricted 

to sports and physical activity alone [21]. People in the aging process are increasingly 

dependent on this bioenergetic pathway, given the need for strength production by the postural 

muscles and lower limbs for locomotion of this population [22,23]. 

Thus, it is understood that checking the tissue effects of creatine, as well as other dietary 

supplements, are important aspects of nutrition and human health. In this sense, the present 

study sought to corroborate the existing tests in understanding the effects of creatine on muscle 

strength [13,14,29]. However, as it was found, this intention was added to the search for 

identification of the effects on muscle resistance and visceral fat rate, factors that are still little 

studied [13]. Graph one of the present study showed that the muscular strength of the animals 

had a variable and progressive behavior throughout the 25 training sessions, as can be observed 
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from the second session in which there is already an increase in the relative load for both groups. 

performed the training protocol. Group IV, which was supplemented and trained, obtained 

statistically differentiated relative loads to group III, only trained, in the fourth, fifth and sixth 

sessions. 

This increase in relative load is believed to be due to the use of creatine monohydrate 

in the animals of the four group [14,17,23]. Creatine is known to be the major phosphate 

transporter in the cytoplasmic medium, facilitating the interaction of this element with 

adenosine diphosphate, thereby resynthesizing adenosine triphosphate [21]. The result of this 

facilitated resynthesis is a greater supply of the highly energetic molecule for cellular activities 

[16]. Some studies, such as Fernandes et al, Galvan et al, and Gualano et al, have identified the 

potential effects of creatine association on strength exercise, which is much more expressive, 

in morphological, histological and molecular perspectives, than use. supplement only without 

concomitant training. In this sense, the results observed in this study corroborate the 

observations already available in the scientific literature [17,19,23]. 

Still in an analysis of graph one, it is observed that the relative load results were more 

expressive for group four during the initial training sessions, while at the end of the sessions, 

around the 19th session, the results of the groups practically overlap. Kreider et al identified in 

their systematic review that creatine has better ergogenic effects in the initial weeks of use, and 

for unknown reasons, after a certain period of use, the loads of practitioners who use are 

equivalent to those who do not use. of the supplement [13]. Some hypotheses arise from this 

condition observed in the literature and confirmed in this study. The most evident and accepted 

today is that intracellular creatine reserves reach a physiological limit, about 160mmols [23], 

which leads to the excretion of surplus through the urinary tract [15]. Another widely discussed 

hypothesis is the timedependent relationship of creatine performance in ATP synthesis [13]. It 

is already well accepted that the ideal recovery time is between 60 and 90 seconds of recovery 

between sets of strength training exercises for practitioners who use creatine monohydrate 

[13,14]. Thus, prolonged use of the supplement and recovery time outside the optimal period 

does not result in substantial and statistically significant ergogenic improvements. 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 

13320 219 Salto SP 

T 55 11 4028 8800 
 

 

 

 

 

 13 

As for the number of climbs, which is similar to the number of repetitions for human 

conditions in a training program, the animals in groups three and four started the first two 

sessions with a very similar average, being five and six on average for the training and training 

and supplement groups, respectively. However, from the third week on, group four had a 

statistically higher and significant average compared to group three. The session number nine 

presented an average of nine climbs for the training and supplement group and remained at five 

for the training only group. This result complements the observations of relative strength, 

presented in graph one and widely discussed in this session. Thus, it is clear that 

musculoskeletal resistance can be favored in a time-dependent manner with the use of creatine 

monohydrate, in addition to the development of strength [13]. This finding, in association with 

those already available in the literature, suggests with confidence that creatine may be a 

supplement used in the treatment of muscular and degenerative diseases since its capacity to 

improve muscle strength and endurance seems to be effective. [23.24]. Riesberg et al [25] found 

that creatine has properties that go beyond those mentioned above. The authors identified that 

creatine used in addition to the treatment of some degenerative diseases helped slow the 

progression of the pathology, a fact that is especially noticeable in neural and muscular diseases 

[24]. 

The results observed in this study, regarding the behavior of mononuclear phagocytes, 

did not indicate statistically significant differences with creatine use or nuclear pleomorphism 

of these cells. However, they could have clinical relationships that are relevant to mention. 

According to graph six, in the percentage variable of mononuclear phagocytes, it can be verified 

that there was a slight increase of these cells in the only trained group, about 11% of the cells 

present in muscle tissue in this condition. It is noteworthy that the animals, regardless of the 

experimental group, were euthanized after 48 hours of the last training session and creatine 

consumption, thus avoiding any expression of molecules that could confuse the analysis of 

these cells, given the inflammatory potential of the training. force possesses [16]. However, 

when compared to the creatine groups, the phagocyte percentile was very similar to the control 
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group and may indicate a potential anti-inflammatory effect of creatine, which had been 

previously described in the literature [13,25]. 

It is still sought to relate the attenuation effects of creatine hydrogen potential and its 

contributions to fight inflammation, since it is speculated that its administration would help to 

transport the hydrogen ions from plasma more easily, reducing the catalytic activity of 

mononuclear phagocytes. and sensitivity to local pain [13,25]. Therefore, with the information 

found in this study, the hypothesis that creatine has anti-inflammatory properties, although 

small, can be reinforced, since an increase of these cells was observed in animals that underwent 

the training protocol, but did not occur. The same is true for animals that trained and consumed 

the supplement, as shown in graph six. 

The unpublished finding of the study, which contributes significantly to the scientific 

literature on this subject is the relationship between creatine use and visceral fat in animals. 

Graph four indicates that the average body mass increase behavior of the experimental groups 

was quite similar. However, graph five indicates that the group only supplemented with 

creatine, group two, obtained the smallest amount of visceral fat mass to all other animals of 

the experiment. This result is very promising in understanding the relationships between the 

use of this supplement for overweight, obese or bedridden people, since the total body mass of 

group two animals remained increasing, however, without increasing, when compared. to all 

other groups in the experiment, the visceral fat of the animals [28]. 

This relationship between creatine supplementation and its effects on adipose tissue had 

already been observed and it was found that the enzyme glycine amidinotransferase (GATM), 

besides being responsible for endogenous creatine synthesis in the cytoplasmic environment of 

renal cells, is also present in adipocytes and contributes to mitochondrial renewal of ATP, being 

a possible stimulator of mitochondrial thermogenesis, which increases caloric consumption 

[30]. In this sense, creatine supplementation could increase this ATP renewal, since oxygen 

consumption per kilogram of body mass is influenced by animals that supplemented creatine 

[30]. In this study, in addition to literature data, it was found that the reduction of visceral fat 

was more evident in group II, only supplemented with creatine. The fact that is noteworthy is 
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that group four, which made use of the supplement in association with training, did not obtain 

any minor statistical difference to the control group in the variable visceral fat. The question 

about this association and a possible loss of creatine thermogenic capacity is solved by the 

observation of higher dietary intake of animals from group IV compared to group II since the 

practice of strength training increases ghrelin stimulation and control. of leptin [31]. In this 

sense, it would be likely that animals that consumed more food, due to hunger caused by 

strength training, increased visceral fat in a controlled manner. Moreover, it is noted that the 

association of both conditions did not alter the behavior of phagocytic cells in muscle tissue, 

according to the stereological analysis and graph six, being, in this respect, a beneficial 

association, since it maintains the visceral fat statistically comparable to the control group 

increases muscle strength and endurance and contributes to positive maintenance of resident 

phagocytic cells of muscle tissue. 

It can be seen from the results obtained in this study and the literature currently available 

and consolidated on the research theme, that creatine has better availability of energy synthesis 

from the second to the sixth training session, and also observed an improved muscle endurance 

from the second to the ninth session. Furthermore, it is found that creatine does not induce 

visceral fat mass increase and is possibly able to attenuate this variable since it can increase 

muscle volume without affecting adipose tissue [23, 30, 31]. Moreover, the association between 

supplementation and training is the best way to use this substance to promote ergogenic effects 

and potential post-training tissue repairs, since the number of mononuclear phago cytes remains 

similar to the control group [14]. 

 

Conclusão 

Creatine had ergogenic effects associated with strength training in animals submitted to 

both conditions. Visceral fat in animals only supplemented with creatine was lower than 

visceral fat in the other groups, even maintaining a similar body mass. Creatine not only 

improves muscle strength during the first few training sessions but also increases average 

climbing. These factors progressively stabilize according to the number of sessions held. 
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Creatine has anti-inflammatory effects capable of assisting in tissue repair after the training 

session, however, for this variable further studies are needed. 
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ABSTRACT

Despite scientific advances and findings on the effects of  creatine supplementation, little is known about the 
use of  this supplement and its effects on visceral fat accumulation, as well as on the process of  improving 
muscle endurance associated with stereological factors of  muscle tissue. This study aimed to evaluate the 
effects of  creatine monohydrate use on physical valences, stereology of  muscle tissue and quantitative 
aspects of  visceral adipose tissue. Twenty-four Wistar rats, aged 15 weeks and under controlled feeding 
and hydration conditions, were selected. To verify the desired variables, the animals were classified into four 
groups: control, supplemented, training, and training and supplemented. Creatine supplemented animals 
were supplemented (via gavage) at dosages of  300mg / kg body mass for nine weeks, and the same period 
of  training as the animals that were trained underwent a program based on Honenberg & Farrar studies. 
The loads at which the animals performed the series were noted, as well as the number of  climbs performed 
per training session. After the experimental period, the animals were weighed and euthanized, and visceral 
fat was removed for weighing and comparison between groups and staining in the standard protocol of  
hematoxylin and eosin for stereological verification of  muscle tissue. The observed results indicated time-
dependent ergogenic improvements and slight reductions in the visceral fat of  the supplemented animals, 
as well as variations of  mononuclear phagocytes present in the tissue of  the experimental groups, especially 
a low amount of  these cells in the animals that trained and supplemented. It is concluded that creatine may 
have effects on visceral fat and the potential modulating effect of  the innate immune system, in addition to 
time-dependent ergogenic effects.
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 INTRODUÇÃO

 Physical exercise is recognized as a 

non-pharmacological intervention to help treat 

chronic cardiovascular and metabolic diseases. 

Nevertheless, many studies have observed 

positive effects of  regular physical activity on 

neurodegenerative, psychological, osteometabolic 

and social conditions [1-6].

 One of  the organic systems that benefit 

most from regular physical exercise is muscle, 

and the skeletal striatum is of  interest to this 

study. The musculoskeletal system is considered 

fundamental for many physiological processes, 

besides being essential to the locomotor system, 

since it is the active component of  the human 

biological lever system [7]. Maintenance of  

homeostasis is also dependent on the adequate 

activity of  the skeletal muscle system [8, 9], with 

evidence that injury or malfunction of  this 

system can cause severe organ problems such as 

neurodegenerative [3] or osteometabolic diseases 
[2]. There is now a consensus that well-oriented 

and adjusted physical activity and exercise for 

each practitioner to enhance organic functions 
[1,2]. Improved muscle endurance and increased 

strength are variables that exemplify the positive 

effects of  frequent physical exercise on the 

musculoskeletal system [10,11]. These factors, 

which, when well developed, contribute to the 

practitioner’s health and mitigate the risk of  

developing or progressing chronic degenerative 

diseases [5,12].

 Thus, the use of  some dietary supplements 

may potentiate the gains of  these variables, among 

the most studied by science and described in the 

literature is creatine [13]. A naturally occurring 

amine in eukaryotic cells, being endogenously 

synthesized from the amino acids arginine, 

methionine and glycine [14]. Its metabolism occurs 

through complementary reactions, both in the 

kidneys and pancreas, from the action of  enzymes 

such as glycine amidinotransferase (GATM) and 

guanidinoacetate methyltransferase (GAMT), 

respectively [15].

The ergogenic effects of  creatine use 

have already been documented amplification [13-

17]. As an example of  this, it was verified, through 

a systematic review and meta-analysis of  the 

literature, the effects of  creatine supplementation 

and changes in strength and performance in the 

upper limbs, in different ages, sports, physical 

conditions, and sex. The results obtained indicated 

that creatine use is better used when it is intended 

for a short duration and high-intensity exercises, 

due to the favor of  the bioenergetic pathway 

of  phosphocreatine, from the supplement 

administration, regardless of  the age or gender 

of  the practitioner [13, 18].

 This is because creatine monohydrate, 

which is, which can be consumed exogenously 

and the most commercially available, increases 

the transport of  phosphate from the interior of  

mitochondria to the sarcoplasmic environment, 

thus facilitating the synthesis of  adenosine 

diphosphate in adenosine triphosphate [14, 
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17]. Nevertheless, there are indications that 

exogenous creatine consumption aids in buffering 

intracellular hydrogen ions, which reduces 

hydrogenic potential, thereby increasing muscle 

endurance and alleviating post-training pain [13].  

However, this last inference is still being studied 

and little is known for certain about it.

Another little known aspect of  creatine 

use as a dietary supplement is its relationship with 

visceral (epididymal) fat. Some investigations 

have observed that reductions in this fat in obese 

animals are associated with improved insulin 

resistance [18,19]. However, investigations did not 

extend to the use of  dietary supplements such 

as creatine, which is an important gap in the 

knowledge about adipose tissue, exercise, and 

supplementation.

 Given this scenario, this study aims to 

analyze the effects of  creatine supplementation 

on adipose, musculoskeletal tissue and physical 

performance variables in Rattus novergicus.

 MATERIAL AND METHOD

 This study was approved by the Animal 

Research Ethics Committee of  the Jundiaí School 

of  Medicine under opinion number 490/12. It is 

worth noting that all procedures applied followed 

the protocols of  organizations of  animal good 

treatment and respect to experimental models, 

written by national and international regulatory 

and research ethics entities.

 Twenty-four animals of  the species 

Rattus novergicus var. Albinus, rodent phylum 

and mammalian class, kingdom Mammalia. 

These animals were organized into four groups, 

each with six animals. Group one was called 

control (G1), receiving exclusively food and 

water ad libitum 24 hours a day and 12/12 

light / dark cycle. Group two received the same 

dietary treatment as the first group, however, 

three times a week (Mondays, Wednesdays, and 

Fridays), during the 25 weeks of  the experimental 

protocol, received a supplementation of  0.3g of  

creatine monohydrate ( brand Universal LTDA) 

per kilogram of  body mass (via gavage), being 

called supplement group (G2). Group three, like 

the other groups, had the same diet and sleep 

pattern and lightness, but practiced on Monday, 

Wednesday and Friday, during the experimental 

period, a strength training protocol, with 

progressive load increase, based on the protocol 

of  Horneberger and Farrar (2004), being called 

as training group (G3). Group four received 

treatment from group G2 in association with 

group G3, thus establishing a group that made use 

of  supplement and training during the period of  

25 training sessions, receiving the denomination 

of  G4.

 After the experimental period, the animals 

rested for 48 hours and were anesthetically induced 

with ethoxyethane, promoting central nervous 

system depressant action. Sequentially they were 

euthanized in CO2 equipment, thus avoiding any 

suffering to the animal. Visceral fat was extracted 

and weighed immediately on an analytical balance 
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(Gehaka, model AG200), weighing results were 

recorded and computed using statistical analysis 

software (BioState version 5.3).

The training loads of  the groups 

that underwent the protocol were noted and 

subsequently computed using data analysis 

software (BioStat LE 6.9.1.0). The same procedure 

occurred with the climbs performed by the 

animals. Climbs considered adequate, that is, that 

started at the first step of  the climbing platform 

(Honemberg and Farrar, 2004) and concluded at 

the last, were considered valid and noted. Climbs, 

where the animal failed between the first and last, 

were discarded and the successful climbing load 

was noted and then computed in the data analysis 

software. The stereological analysis followed the 

Harris and Eosin Hematoxylin staining protocol, 

as well as analysis of  tissue components and their 

morphologies under 10, 40 and 100X objectives.

The statistical treatment employed 

was one way ANOVA with a t-student test for 

verification, assuming p <0.05. All statistical 

treatment occurred in BioStat software (LE 

version 6.9.1.0).

 RESULTS

 Physical performance variables such as 

relative load and number of  climbs, on average, 

were initially collected, since during the training 

program they were frequently updated according 

to the animal’s success or failure during the exercise 

program. In this sense, graph one expresses the 

results verified in the relative strength variable, 

while graph two shows the average number of  

climbs performed by the animals in a comparison 

between the groups that performed the training 

protocol.

 Graph two expresses the beha-

vior of  the climbs throughout the training 

program sessions. The comparison betwe-

en the groups is expressed on average, with 

the respective standard deviations assumed.
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 Once the behavior of  the loads and 
climbs over the training weeks has been verified, 

it is possible to comparatively quantify all these 
variables at the end of  the training protocol.
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 The body weight of  the animals was 
measured at the beginning of  the study and 
the end of  the experimental period, imme-

diately before euthanasia. Thus, graph five 
shows the comparison between body weight 
before and after the experimental protocol.

 Graph six, in turn, expresses the re-
sults obtained from the weighting of  visceral 
fat of  animals from experimental groups and 
study controls. It is noteworthy that the weigh-

ing of  this region occurred after euthana-
sia, which followed the recommendations of  
good treatment and ethics in animal research.

 The results observed after the experi-
mental period indicated that the creatine in as-
sociation with the training presented strength 
increase of  the animals that were in group four 
during the fourth to the fourteenth week of  
the protocol. However, the climbing results 
were not similar. Groups three and four often 
had similar climbing rates, and at the end of  

the program the total sum of  average climbs 
and total group load was close (graph 3 and 4).
 Graph six illustrates the stereological ob-
servations obtained from light microscopy analysis. 
In this graph, it is possible to identify the relation-
ship between the number of  myocytes, fibroblasts 
and mononuclear phagocytes present in the tis-
sue, according to the objective and the scale used.
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 Stereological analysis was followed by 
image capture to observe the morphology of  

cells present in muscle tissue. In this sense, fig-
ure one presents exemplifies this condition.

 DISCUSSION

 The present study aimed to analyze the 
effects of  creatine supplementation on adipose, 
musculoskeletal tissue and physical performance 
variables of  Rattus novergicus. In this sense, 
the literature shows that creatine supplementa-
tion is associated with an improvement in mus-
cle strength production capacity, resulting in in-

creased muscle fiber volume, thus characterizing 
a hypertrophic condition [18,19]. Creatine use for er-
gogenic improvement is widely documented, for 
example, in studies by Gualano et al, which found 
that creatine is best used when a person taking 
this supplement has a recovery time greater than 
60 seconds. between resistance training series [14].  
Also, in another study, tissue morphometry was 
observed after creatine use in association with 
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training [19]. Results indicated nuclear and sarco-
plasmic morphometric differences for trained 
and supplemented animals when compared to 
only supplemented or only trained animals [19].
 Creatine interference in the cellular con-
text occurs in the phosphocreatine bioenergetic 
pathway, muscle cell sarcoplasmic and hepato-
cyte cytoplasm [1-4]. This bioenergetic pathway is 
closely associated with high intensity and short 
duration sports such as Olympic weightlifting 
and 100 meters of  track and field [20]. However, 
the phosphocreatine pathway is not restricted to 
sports and physical activity alone [21]. People in the 
aging process are increasingly dependent on this 
bioenergetic pathway, given the need for strength 
production by the postural muscles and lower 
limbs for locomotion of  this population [22,23].
 Thus, it is understood that checking the 
tissue effects of  creatine, as well as other dietary 
supplements, are important aspects of  nutrition 
and human health. In this sense, the present 
study sought to corroborate the existing tests in 
understanding the effects of  creatine on muscle 
strength [13,14,29]. However, as it was found, this 
intention was added to the search for identifica-
tion of  the effects on muscle resistance and vis-
ceral fat rate, factors that are still little studied [13].
Graph one of  the present study showed that 
the muscular strength of  the animals had a vari-
able and progressive behavior throughout the 25 
training sessions, as can be observed from the 
second session in which there is already an in-
crease in the relative load for both groups. per-
formed the training protocol. Group IV, which 
was supplemented and trained, obtained statis-
tically differentiated relative loads to group III, 
only trained, in the fourth, fifth and sixth sessions.
 This increase in relative load is believed 
to be due to the use of  creatine monohydrate 
in the animals of  the four group [14,17,23]. Cre-
atine is known to be the major phosphate trans-
porter in the cytoplasmic medium, facilitating 
the interaction of  this element with adenosine 
diphosphate, thereby resynthesizing adenosine 
triphosphate [21]. The result of  this facilitated 

resynthesis is a greater supply of  the highly 
energetic molecule for cellular activities [16].
Some studies, such as Fernandes et al, Galvan et 
al, and Gualano et al, have identified the potential 
effects of  creatine association on strength exer-
cise, which is much more expressive, in morpho-
logical, histological and molecular perspectives, 
than use. supplement only without concomi-
tant training. In this sense, the results observed 
in this study corroborate the observations al-
ready available in the scientific literature [17,19,23].
 Still in an analysis of  graph one, it is ob-
served that the relative load results were more ex-
pressive for group four during the initial training 
sessions, while at the end of  the sessions, around 
the 19th session, the results of  the groups prac-
tically overlap. Kreider et al identified in their 
systematic review that creatine has better ergo-
genic effects in the initial weeks of  use, and for 
unknown reasons, after a certain period of  use, 
the loads of  practitioners who use are equiva-
lent to those who do not use. of  the supplement 
[13]. Some hypotheses arise from this condition 
observed in the literature and confirmed in this 
study. The most evident and accepted today is that 
intracellular creatine reserves reach a physiologi-
cal limit, about 160mmols [23], which leads to the 
excretion of  surplus through the urinary tract [15]. 
Another widely discussed hypothesis is the time-
dependent relationship of  creatine performance 
in ATP synthesis [13]. It is already well accepted 
that the ideal recovery time is between 60 and 
90 seconds of  recovery between sets of  strength 
training exercises for practitioners who use cre-
atine monohydrate [13,14]. Thus, prolonged use of  
the supplement and recovery time outside the 
optimal period does not result in substantial and 
statistically significant ergogenic improvements.
 As for the number of  climbs, which is 
similar to the number of  repetitions for human 
conditions in a training program, the animals in 
groups three and four started the first two ses-
sions with a very similar average, being five and six 
on average for the training and training and sup-
plement groups, respectively. However, from the 
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third week on, group four had a statistically higher 
and significant average compared to group three. 
The session number nine presented an average of  
nine climbs for the training and supplement group 
and remained at five for the training only group.
This result complements the observations of  rel-
ative strength, presented in graph one and widely 
discussed in this session. Thus, it is clear that 
musculoskeletal resistance can be favored in a 
time-dependent manner with the use of  creatine 
monohydrate, in addition to the development of  
strength [13]. This finding, in association with those 
already available in the literature, suggests with 
confidence that creatine may be a supplement 
used in the treatment of  muscular and degenera-
tive diseases since its capacity to improve muscle 
strength and endurance seems to be effective. [23.24].
Riesberg et al [25] found that creatine has prop-
erties that go beyond those mentioned above. 
The authors identified that creatine used in 
addition to the treatment of  some degen-
erative diseases helped slow the progression 
of  the pathology, a fact that is especially no-
ticeable in neural and muscular diseases [24].
 The results observed in this study, re-
garding the behavior of  mononuclear phago-
cytes, did not indicate statistically significant 
differences with creatine use or nuclear pleomor-
phism of  these cells. However, they could have 
clinical relationships that are relevant to mention.
According to graph six, in the percentage vari-
able of  mononuclear phagocytes, it can be veri-
fied that there was a slight increase of  these 
cells in the only trained group, about 11% of  
the cells present in muscle tissue in this condi-
tion. It is noteworthy that the animals, regard-
less of  the experimental group, were eutha-
nized after 48 hours of  the last training session 
and creatine consumption, thus avoiding any 
expression of  molecules that could confuse 
the analysis of  these cells, given the inflamma-
tory potential of  the training. force possesses [16]. 
However, when compared to the creatine groups, 
the phagocyte percentile was very similar to 
the control group and may indicate a potential 

anti-inflammatory effect of  creatine, which had 
been previously described in the literature [13,25].
 It is still sought to relate the attenua-
tion effects of  creatine hydrogen potential and 
its contributions to fight inflammation, since it 
is speculated that its administration would help 
to transport the hydrogen ions from plasma 
more easily, reducing the catalytic activity of  
mononuclear phagocytes. and sensitivity to lo-
cal pain [13,25]. Therefore, with the information 
found in this study, the hypothesis that creatine 
has anti-inflammatory properties, although small, 
can be reinforced, since an increase of  these 
cells was observed in animals that underwent 
the training protocol, but did not occur. The 
same is true for animals that trained and con-
sumed the supplement, as shown in graph six.
 The unpublished finding of  the study, 
which contributes significantly to the scientific 
literature on this subject is the relationship be-
tween creatine use and visceral fat in animals. 
Graph four indicates that the average body mass 
increase behavior of  the experimental groups 
was quite similar. However, graph five indicates 
that the group only supplemented with creatine, 
group two, obtained the smallest amount of  
visceral fat mass to all other animals of  the ex-
periment. This result is very promising in under-
standing the relationships between the use of  this 
supplement for overweight, obese or bedridden 
people, since the total body mass of  group two 
animals remained increasing, however, without 
increasing, when compared. to all other groups in 
the experiment, the visceral fat of  the animals [28].
 This relationship between creatine sup-
plementation and its effects on adipose tissue 
had already been observed and it was found that 
the enzyme glycine amidinotransferase (GATM), 
besides being responsible for endogenous cre-
atine synthesis in the cytoplasmic environment 
of  renal cells, is also present in adipocytes and 
contributes to mitochondrial renewal of  ATP, 
being a possible stimulator of  mitochondrial 
thermogenesis, which increases caloric consump-
tion [30]. In this sense, creatine supplementation 
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could increase this ATP renewal, since oxygen 
consumption per kilogram of  body mass is in-
fluenced by animals that supplemented creatine 
[30]. In this study, in addition to literature data, it 
was found that the reduction of  visceral fat was 
more evident in group II, only supplemented 
with creatine. The fact that is noteworthy is that 
group four, which made use of  the supplement 
in association with training, did not obtain any 
minor statistical difference to the control group 
in the variable visceral fat. The question about 
this association and a possible loss of  creatine 
thermogenic capacity is solved by the observa-
tion of  higher dietary intake of  animals from 
group IV compared to group II since the prac-
tice of  strength training increases ghrelin stimu-
lation and control. of  leptin [31]. In this sense, it 
would be likely that animals that consumed more 
food, due to hunger caused by strength train-
ing, increased visceral fat in a controlled manner. 
Moreover, it is noted that the association of  both 
conditions did not alter the behavior of  phago-
cytic cells in muscle tissue, according to the ste-
reological analysis and graph six, being, in this re-
spect, a beneficial association, since it maintains 
the Visceral fat statistically comparable to the 
control group increases muscle strength and en-
durance and contributes to positive maintenance 
of  resident phagocytic cells of  muscle tissue.
 It can be seen from the results obtained 
in this study and the literature currently avail-
able and consolidated on the research theme, 
that creatine has better availability of  energy 
synthesis from the second to the sixth training 
session, and also observed an improved muscle 
endurance from the second to the ninth ses-
sion. Furthermore, it is found that creatine does 
not induce visceral fat mass increase and is pos-
sibly able to attenuate this variable since it can 
increase muscle volume without affecting adi-
pose tissue [23, 30, 31]. Moreover, the association be-
tween supplementation and training is the best 
way to use this substance to promote ergogenic 
effects and potential post-training tissue re-
pairs, since the number of  mononuclear phago-

cytes remains similar to the control group [14].

 CONCLUSION

 Creatine had ergogenic effects associ-
ated with strength training in animals submit-
ted to both conditions. Visceral fat in animals 
only supplemented with creatine was lower than 
visceral fat in the other groups, even maintain-
ing a similar body mass. Creatine not only im-
proves muscle strength during the first few train-
ing sessions but also increases average climbing. 
These factors progressively stabilize according 
to the number of  sessions held. Creatine has 
anti-inflammatory effects capable of  assisting 
in tissue repair after the training session, how-
ever, for this variable further studies are needed.

REFERÊNCIAS.
1.Wilk M, Michalczk M, Gois´ A, Krzysztafik M, Maszczyk A, 
Zajac A. Endocrine response following exhaustive strength-
exercise with and without the use of  protein and protein-
carbohydrate supplements. Biol Sports 2018;35(4):339-405.

2.Moreira LD, Oliveira ML, Lirani-Galvão AP, Marin-Mio 
RV, Santos RN, Lazaretti-Castro M. Physical exercise and 
osteoporosis: effects of  different type of  exercise on bone 
and physical function of  postmenopausal woman. Arq Bras 
Endocrinol Metabol. 2014. 58)5). p. 514-22.

3.Erickson, KL. Weinstein, AM. Lopez, OL. Physical activity, 
brain plasticity, and alzheimer´s disease. Arch Med Res. 2012. 
43(8). doi: 10.1016/j.archmed.2012.09.008.

4.Rogge AK, Roder B, Zech a, Nagel V, Hollander K, Braumann 
KM, Hotting K. Author correction: Balance training improves 
memory and spatial cognition in healthy adults. Sci Rep. 2018. 
22;8(1). doi: 10.1038/s41598-018-35957-5.

5.Kohrt WM, Bloomfield SA, Little KD, Nelson ME, Yingling 
VR. Physical activity and bone health, Med Sci Sports Exerc. 
2004.

6.Phillips C. Brain-derived neurotrophic factor, depression, 
and physical activity: Manking the neuroplastic connection. 
Neural Plast. 2017. doi: 10.1155/2017/7/260130.

7.Fisher JP, Stuart C, Steele J, Gentil P, Giessing J. Heavier-
and lighter-load isolated lumbar extension resistance training 
produce similar strength increases, but different perceptual 
responses, in healthy males and females. PeerJ. 2018. doi: 
10.7717/peerj.6001.

8.Bjersing JL, Larsson A, Palstam A, Erberg M, Bileciviute-
Ljungar L, Lofgren M, Gerdle B, Kosek E, Mannerkorpi K. 
Benefits of  resistance exercise in lean woman with fibromyalgia: 



Effects of  creatine monohydrate supplementation on adipose

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol.13| Nº. 1| Ano 2021| p. 11

involvement of  IGF-1 and leptin. BMC Musculoskelet Disord. 
2017. 18(1). doi: 10.1186/s12891-017-1477-5.

9.Kim JC, Kang YS, Noh EB, Seo BW, Seo DY, Park GD, Kim 
SH. Concurrent treatment with ursolic acid and low-intensity 
treadmill exercise improves muscle atrophy and related 
outcomes in rats. Korean J Physiol Pharmacol. 2018. 22(4). 
doi: 10.4196/kjpp.2018.22.4.427.

10.Lustosa LP, Coelho MF, Silva JO, Pereira DS, Parentoni AN, 
Dias JMD. Et al.The effects of  a muscle resistance program 
of  the functional capacity, knee extensor muscle strength and 
plasma level of  IL-6 and TNF-a in pre-frail elderly woman: 
a randomized crossover clinical trial-a study protocol. Trials. 
2010.

11.Phu S, Boersma D, Duque G. Exercise and Sarcopenia. J 
Clin Densitom. 2015. 18(4). doi: 10.1016..jocd.2015.04.011.
epub 2015 jun 10.

12.Rubio Pérez  FJ, Franco Bonafonte L, Ibarretxe Gueridiaga 
D, Oyon Belaza MP, Ugarte Peyron P. Effect of  an individualised 
physical exercise program on lipid profile in sedentary patients 
with cardiovascular risk factors. Clin Investig Arterioscler. 
2017. 29(5). doi: 10.1016/j.arteri.2017.02.002.

13.Kreider RB, Kalman DS, Antonio J, Ziegenfuss TN, 
Wildman R, Collins R, Candow DG, Kleiner SM, Almada  AL, 
Lopez HL. International society of  sports nutrition position 
stand: safety and efficacy of  creatine supplementation in 
exercise, sport, and medicine. J Int Soc Sports Nutr. 2017. doi: 
10.1186/s12970-017-0173-z.
 
14. Gualano B, Acquesta FM, Ugrinowitsch C, Tricoli V, 
Serrão JC. Effects of  creatine supplementation on strength 
and muscle hypertrophy: currents concepts. Rev Bras Med 
Esporte 2010 may/jun; 16(3).

15.  de Poli RAB, Roncada LH, Artioli GG, Zagatto AM, 
Malta ES, Bertuzzi R, Zagatto AM. Creatine supplementation 
improves phosphagen energy pathway during supramaximal 
effort, but does not improve anaerobic capacity or 
performance. Front Physiol 2019 apr; 10:352. doi: 10.3389/
fphys.2019.00352.

16. Tork ZA, Busekrus RB, Hydock DS. Effects of  creatine 
supplementation on muscle fatigue in rats receiving doxarubicin 
treatment. Nutr Cancer 2019 jun; 11:1-8.

17. Galvan E, Wlaker DK, Simbo SY, Dalton R, Levers K, 
O´Connor A, et al. Acute and chronica safety and efficacy of  
dose dependent creatine nitrate supplementation and exercise 
performance. J Int Soc Sports Nutr 2016 mar. 13:12. doi: 
10.1186/s12970-016-0124-0.

18. Hall M, Trojian T. Creatine supplementation. Current 
Sports Medicine Reports 2013 Jul/ago; 12(4): 240-244. doi: 
101249/JSR.0b013e31829cdff2.

19. Fernandes VAR, Belozo FL, Conte M, Caldeira EJ. 
Estereologia e morfometria do tecido muscular-esquelético 
de animais submetidos a um programa de treinamento de 
força e suplementação de creatina durante 9 semanas. Revista 
Brasileira de Fisiologia do Exercício 2019 (no prelo).

20. Hornberger TAJR, Farrar RP. Physiological hypertrophy of  
the FHL muscle following 8 weeks of  progressive resistance 
exercise in the rat. Canadian Journal Of  Applied Physiology 
Champaign 2004; 29: 16-31.

21. Zuniga J, Housh T, Camic C, Hendrix C, Mielke M, Johnxon 
G, Housh D, Schimidt R. The effects of  creatine monohydrate 
loading on anaerobic perfomance and one-repetition maximum 
strength. Journal of  Strength and Conditioning Research 2012 
jun; 26(6):1651-1656. doi: 10.1519/JSC.0b013e318234eba1.

22. Kaviani M, Abassi A, Chilibeck PD. Creatine monohydrate 
supplementation during eight weeks of  progressive resistance 
training increases strength in as little as two weeks without 
reducing markers of  muscle damage. J Sports Med Phys Fitness 
2019 apr; 59(4):608-612. doi: 10.23736/s0022-4707.18.08406-
2.

23. Gualano B, Rawson ES, Candow DG, Chilibeck PD. 
Creatine supplementation in the aging population: effects on 
skeletal muscle, bone and brain. Amino Acids 2016 aug; 48(8): 
1793-1805. doi: 10.1007/s00726-016-2239-7.

24. Barcelos RP, Stefanello ST, Mauriz JL, Gonzalez-Gallego 
J, Soares FA. Creatine and the liver: metabolism and possible 
interactions. Mini Rev Med Chem 2016; 16(1): 12-18.

25. Riesberg LA, Weed SA, McDonald TL, Eckerson JM, 
Drescher KM. Beyond Muscles: the untapped potential of  
creatine. Int Immunopharmacol 2016 aug; 37:31-42. doi: 
10.1016/j.intimp.2015.12.034.

26. Fernandes VAR, Col LO, Moura EG, Matos MO, Caldeira 
EJ, Conte M. Treinamento de força e seus efeitos sobre a 
área de secção transversa e perímetro celular de miócitos 
do gastrocnêmio de rattus novergicus. Revista Brasileira de 
Nutrição Esportiva 2018.

27. Sabag A, Way KL, Keating SE, et al. Exercise and 
ectopic fat in type 2 diabetes: A systematic review and meta-
analysis. Diabet Metab 2017; 43(3): 195-210. doi: 10.1016/j.
diabet.2016.12.006.

28. Ismail I, Keating SE, Baker MK, Jhonson NA. A systematic 
review and meta-analysis of  the effect of  aerobic vs resistance 
exercise training on visceral fat. Obes Rev 2012; 13(1):68-91. 
doi: 10.1111/j.1467-789x.2011.00931.x

29. Chen C, Sun Y, Liang H, Yu D, Hu S. A meta-analysis of  
the association of  CKM gene rs8III989 polymorfphism with 
sports performance. Biol Sports 2017; 34:323-330.

30. Kazak L, Chouchani ET, Lu GZ, Jedrychowski MP, Bare 
CJ, Kumari M, et al. Genetic depletion of  adipocyte creatine 
metabolism inhibits diet-induced thermogenesis and drives 
obesity. Cell Metab 2017; 26(4):660-671.

31. Tiryaki-Sonmez G, Ozen S, Bugdayci G, Karli U, Ozen 
G, Cogalgil S. Et al. Effect of  exercise on appetite-regulate 
hormones in overweight woman. Biol Sport 2013; 30: 75-80.

The authors declare no conflicts of  interest.


	Artigo Andressa Lorraine Queiroz de Paiva
	Artigo Bruna da Cruz Britto e Tiago Negrão de Andrade
	Artigo Carolina Cyrineu Ribeiro Faria
	Artigo Claudia das Neves Louro Corazza
	Artigo Danyele Regina Pipi
	Artigo Erica Helen de Lima
	Artigo Frederica Marostegan Mendes
	Artigo Giovana Valente Vidal
	Artigo Juliana Bergantin Gessoli
	Artigo Luana da Silva Alves Ribeiro
	Artigo Natalia Cristina Picco da Silva
	Artigo Nathalia Maria Stoppa
	Artigo - Iniciação Científica - Priscila Pissaia Matheus
	Artigo Thaina Oliveira Gonçalves
	Artigo Inglês - Thaina Oliveira Gonçalves

