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A PERCEPÇÃO DO SUJEITO FRENTE À NOTÍCIA DO PRÓPRIO
DIAGNÓSTICO DE CÂNCER
Fernanda de Freitas Dias1
Laryssa Thuanny Cardoso Fonseca2
Leonardo Augusto Couto Finelli3
RESUMO
A comunicação do diagnóstico de câncer tem sido apontada como etapa importante na
experiência do sujeito acometido pela doença, pelo fato dela poder impactar a experiência do
mesmo. Mediante essa relevância o presente estudo se propôs a compreender a percepção que
o sujeito diagnosticado com câncer tem sobre a forma que o diagnóstico lhe foi transmitido e
vislumbrar formas mais adequadas de comunicá-lo. Os participantes da pesquisa foram dez
pacientes diagnosticados com câncer, com idades entre 22 a 86 anos, e que se encontravam em
tratamento no setor de oncologia de um hospital de Montes Claros – MG. Para a coleta de dados
foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturada e os resultados foram avaliados
qualitativamente através da análise do discurso. Os dados encontrados apontam a necessidade
do aperfeiçoamento da comunicação do médico frente à revelação do diagnóstico e o
fornecimento de esclarecimento e acolhimento também à família do paciente.
Palavras-chave: Comunicação de más notícias; Relação médico-paciente; Oncologia; Psico
oncologia; Cuidado com a família.
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ABSTRACT
The communication of the diagnosis of cancer has been pointed out as an important stage in the
experience of the person affected by the disease, by the fact that it could impact the experience
of the same. Through this significance in the present study was to understand the perception
that the subject diagnosed with cancer has on the way that the diagnosis it was transmitted and
discern more appropriate ways of communicating it. The research participants were 10 patients
who had been diagnosed with cancer, with ages between 22 and 86 years, and that if they were
in treatment in the oncology of a hospital in Montes Claros, MG. The instrument used for data
collection was a roadmap of semi-structured interviews and the results were qualitatively
evaluated through discourse analysis. The data indicate the need for the improvement of the
communication of the doctor forward to revelation the diagnosis and the provision of
clarification and also host the family of the patient.
Keywords: Communication of bad news; Doctor-patient relationship; Oncology; Psycho
oncology; Family caregiver.

INTRODUÇÃO
Uma revelação do diagnóstico de câncer para o paciente tem sido apontada como uma
das responsabilidades mais difíceis desempenhadas pelos profissionais da saúde. Representa
um acontecimento que interfere diretamente na relação do paciente com o próprio diagnóstico
(SOUZA; SOUZA, 2012).
Ao receber a notícia o doente pode associá-la a uma sentença de morte, pois o câncer é,
ainda hoje, considerado uma doença carregada de negativismo. Por isso, faz-se necessário
desenvolver estratégias de comunicação mais humanizadas para que o paciente possa enfrentar
o seu problema de forma adaptativa (SILVA, 2006).
É importante que haja qualidade ao transmitir informação aos pacientes e familiares
com câncer. Isso porque essa é associada a um melhor enfrentamento e satisfação. Ajuda o
sujeito doente a se sentir acolhido como também proporciona aos familiares esclarecimentos
quanto a doença para que possam auxiliar o membro familiar. Assim O paciente se sente
acolhido em seu sofrimento e auxiliado no enfrentamento do medo da morte (SOUZA; SOUZA,
2012).
O câncer é uma doença que vem acometendo o ser humano há mais de 3 mil anos antes
de Cristo, sendo já detectado em múmias egípcias. Caracteriza-se por crescimento desordenado
de células, que tendem a invadir tecidos e órgãos vizinhos. As causas são variadas podendo ser
externas ou internas ao organismo, que estão inter-relacionadas. As causas externas referem-se
ao meio ambiente e aos hábitos ou costumes, próprios de uma sociedade. As causas internas
são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas, e estão ligadas à capacidade do
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organismo de se defender das agressões externas. O tratamento pode ser feito através de
cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou transplante de medula óssea. Em muitos casos, é
necessário combinar mais de uma dessas modalidades (MINISTÉRIO DA SAÚDE [MS];
INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER [INCA], 2011).
A literatura especializada nessa área oferece orientações gerais sobre como sistematizar
a transmissão de uma má notícia, tornando-a menos traumática pelo profissional de saúde e ao
mesmo tempo focalizando a atenção no paciente. Embora seja objeto de estudo internacional,
o tema tem sido pouco abordado no Brasil (LINO et al., 2011)
O Instituto Nacional do Câncer (INCA) através dos seus projetos de qualificação para
profissionais de saúde tem desenvolvido trabalho mais humanizado para a melhoria do processo
de cuidado e atenção ao sofrimento inerente ao tratamento oncológico. Dentre as iniciativas
propostas, tem investido na capacitação para que transmissão de más notícias em relação ao
diagnóstico de câncer não o relacione diretamente ao de morte (MS; INCA; SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN [SBIBAE], 2010).
Através dos projetos desenvolvidos pelo INCA, os profissionais são capacitados a
atuarem na melhoria do acolhimento, comunicação e vinculo terapêutico com pacientes
oncológicos. Tais projetos consideram as propostas: da Política Nacional de Humanização da
Atenção; da gestão do SUS; e a Política Nacional de Atenção Oncológica. A primeira defende
como “marcas” a serem atingidas um atendimento resolutivo e acolhedor, combatendo a
despersonalização a que são submetidos os usuários dos serviços. Essa visa garantir seus
direitos instituídos nos “códigos dos usuários”, além de garantir educação permanente aos
profissionais bem como a participação nos modos de gestão como estratégia de atenção à saúde.
Na qualidade de política de Estado, assume que é necessário que a humanização seja
implementada como uma política transversal, que atualiza um conjunto de princípios e
diretrizes por meio de ações e modos de agir nos diversos serviços, práticas de saúde e instâncias
do sistema, caracterizando uma construção coletiva (GOULART; CHIARI, 2010; MS; INCA;
SBIBAE, 2010).
Internacionalmente, no âmbito da transmissão de más notícias destaca-se o protocolo
SPIKES. Esse instrumento é destinado ao médico que pretende transmitir esse tipo de notícia
ao seu paciente. O anagrama da palavra SPIKES corresponde a Setting up que se refere ao
ajuste, ou preparação, do médico e do espaço físico para o evento. Perception que significa a
verificação da percepção do paciente quanto á consciência de seu estado. Invitation que
corresponde o quanto o paciente deseja saber sobre sua doença. Knowledge que é atribuído á
transmissão da informação propriamente dita. Emotions que trata da empatia e acolhimento á
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emoção demonstrada pelo paciente. E por último, Strategyand Summary que se refere à
possibilidade de diminui a ansiedade do paciente ao lhe revelar o plano terapêutico e o que pode
vir a acontecer (LINO et al., 2011).
Alguns profissionais que utilizam o protocolo o consideram um instrumento eficiente.
Por outro lado, alguns também o caracterizem como sendo sistematizado demais, necessitando
de alguns aperfeiçoamentos, pois não se atende satisfatoriamente às emoções expressas pelo
paciente. Assim, uma das tarefas mais difíceis apontadas é a falta de habilidade em reagir às
emoções dos pacientes. Muitas vezes, os médicos não são capazes de responder
apropriadamente aos sentimentos expressos ou até mesmo de identificá-los (LINO et al., 2011).
Os incômodos que se associam ao diagnóstico e ao tratamento do câncer acarretam
perdas importantes na qualidade de vida dos indivíduos. Tais necessitam de um ajustamento
psicossocial dos pacientes e seus familiares, além de demandarem intervenções
psicoterapêuticas especializadas (LOURENÇÃO; SANTOS JÚNIOR; LUIZ, 2010).
A família também vivencia variados estágios de adaptação ao sintoma. Sofre e encontrase impelida a gerenciar certas mudanças as quais pode não estar preparada para manejar. Muitos
dos membros podem a princípio, encontrar-se desacreditados da doença e a tratam como algo
exterior ao núcleo familiar e passageiro (VASCONCELOS; COSTA; BARBOSA, 2008).
O padecimento emocional pode levar a piora na evolução da doença, prejudicando a
adesão ao tratamento. Sabe-se que situações prolongadas de estresse, frequentemente resultam
em funcionamento desajustado do sistema imunológico. Nesse caso, este passa a ser menos
eficaz em sua ação de reconhecimento e eliminação de elementos estranhos ao organismo
(VEIT; CARVALHO, 2010).
Nos últimos dez anos, os psicólogos da saúde vêm integrando as equipes médicas como
facilitadores na detecção dos sentimentos de insegurança e das expectativas do paciente. Atuam
também facilitando a comunicação mais eficaz entre médico/paciente, além de contribuírem no
desenvolvimento de estratégias de prevenção e de intervenção com o paciente e seus cuidadores
(ALMEIDA; MALAGRIS, 2011; LOURENÇÃO; SANTOS JÚNIOR; LUIZ, 2010;
SEBASTIANI; MAIA, 2005).
A atribuição do psicólogo em oncologia oferece o apoio psicossocial e psicoterapêutico
diante do impacto do diagnóstico e de suas consequências. Assim salienta a possibilidade de
auxílio para melhor enfrentamento e incremento para qualidade de vida do doente e de seus
familiares (SCANNAVINO et al., 2013).
Atualmente, a troca entre os saberes de disciplinas vem se tornando cada vez mais
frequente e necessária para o bom resultado do tratamento de pacientes oncológicos. Uma vez
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que a interdisciplinaridade contribui para o compartilhamento doa saberes melhora a prática,
ameniza as limitações de cada saber e acrescenta que nenhum campo sozinho é capaz de deter
particularidades. Propõe, além da soma dos conhecimentos e contribuições específicas dos
diferentes membros de uma equipe multiprofissional, a possibilidade de troca de experiências,
saberes e práticas em ato, com a transformação da forma de pensar e atuar de cada profissional
(MS; INCA, 2013).
A experiência de estar com câncer é própria do sujeito acometido pela doença. Assim
somente aquele que a vivencia seria capaz de atribuir-lhe significado (SIQUEIRA, BARBOSA;
BOEMER, 2007). Nesse sentido o presente estudo investigou a percepção do paciente que foi
diagnosticado com câncer quanto à forma que essa comunicação lhe foi transmitida. Investigou
também, quais impactos tal notificação lhe provocam, já que apesar dos avanços na detecção
do diagnóstico de câncer, transmitir essa notícia ao paciente, ainda não é uma tarefa tão fácil.

METODOLOGIA
A pesquisa assumiu caráter exploratório, qualitativo, com delineamento de estudo de
campo. A coleta de dados se deu no período de abril a maio de 2014, com entrevista a dez
pacientes (amostra definida por conveniência) diagnosticados com câncer (independentemente
do tipo), com idades entre 22 a 86 anos, que se encontravam em tratamento no setor de
oncologia de um hospital de Montes Claros – MG. O contato com os sujeitos da pesquisa
aconteceu mediante autorização do Hospital e consentimento dos participantes através da
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após aprovação pelo CEP (parecer
número 580.929 com relatoria executada em 15/03/2014).
As entrevistas foram realizadas na própria Instituição em horários e dias convenientes a
rotina do Hospital. Uma das pesquisadoras conduziu a entrevista que foi também gravada,
enquanto que a outra anotava integralmente o discurso. Após a transcrição das gravações os
registros de áudio foram destruídos e os digitalizados foram arquivados. O roteiro da entrevista
foi composto por perguntas para a identificação do sujeito e dez perguntas norteadoras abertas.
Essas foram direcionadas a averiguação da percepção sobre a forma de comunicação do
diagnóstico de câncer e a forma sugerida pelo sujeito entrevistado como a que menos lhe
causasse impactos em sua vida.
Para o tratamento dos dados foi utilizada a análise do discurso, que segundo Caregnato
e Mutti (2006) investiga os sentidos determinados em diversas formas de produção, que podem
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ser verbais e não verbais. Tais autores entendem que a corporalidade do discurso cria sentidos
para sua interpretação, assim, assumem que esse pode ser entrecruzado com séries textuais
(orais ou escritas). A fim de garantir o anonimato dos entrevistados, os mesmos foram
identificados pelas pesquisadoras com siglas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise dos resultados indicou duas categorias de resultados a fim de responder aos
objetivos propostos pela pesquisa: a percepção do sujeito quanto ao comunicado do diagnóstico
e os impactos que tal notificação lhes provocou.
Categoria I – A percepção do sujeito quanto ao comunicado do diagnóstico
O paciente oncológico, e sua família, têm a expectativa de que o profissional da saúde
que irá comunicar o diagnóstico diminua o seu sofrimento e angústia, além de facilitar o
acolhimento, a segurança, o consolo, não os culpando pela situação em que se encontram
(BAZON; CAMPANELLI; BLASCOVI-ASSIS, 2004). As condutas de acolhimento por parte
dos profissionais da saúde deveriam incluir: proporcionar informações a respeito do tratamento
que o paciente vai fazer; tirar dúvidas e incertezas, e favorecer espaço de escuta e expressão,
tanto para o paciente quanto para seus familiares, como medidas de promoção de saúde que
podem beneficiar os pacientes de câncer. “O esclarecimento a respeito das possibilidades
terapêuticas deve também envolver diálogo aberto entre o médico e o paciente” (GOMES;
SILVA; MOTA, 2009).
Nos discursos dos pacientes revela-se que os sujeitos se importam com a forma que o
profissional de saúde tem transmitido o diagnóstico. Demonstram também insatisfação frente a
falta de cuidado ao falar sobre o diagnóstico. Por isso no momento da revelação do mesmo o
paciente espera que o profissional da saúde demonstre sensibilidade diante do seu estado de
doença. Eles esperavam ser tratados como singulares e que se encontravam em estado de
fragilidade e que ao mesmo tempo precisavam ser fortes para iniciar o tratamento.
“eu achei que a forma que ele falou foi grossera...” (FL09).
“eu queria que ele chegasse e falasse comigo aos poucos e não
chegasse já falando que era câncer” (FL09).
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“Tem que chegar e conversar com a pessoa primeiro, não chegar assim
abertamente, tem que preparar a pessoa pra ouvir aquilo. Com uma
maneira mais suave de falar” (FL09).
“(...) Não é mandar ler o resultado não... O médico tem que falar,
'infelizmente não é o que a gente espera, não queria dar pra você, mas
infelizmente deu o diagnostico é esse tem tratamento, você começa a
tratar e tudo', mais esse negócio de ficar enrolando a pessoa ali, isso
não adianta não...” (FL04).
“O médico tem que ser positivo ao falar” (FL10).
Categoria II – Os impactos consequentes à notificação:
Sub-Categoria A: Para o próprio sujeito
O momento da revelação do diagnóstico é sempre significativo para o doente que espera
que sua condição clínica não seja grave e que tudo se resolva logo. As lembranças desse
momento são fortes e propiciam o desenvolvimento de ímpeto para a luta contra a doença, ou
de resignação. As pessoas que recebem diagnóstico de câncer podem passar por vários níveis
de estresse e angústia emocional (FERREIRA; CHICO; HAYASHI, 2005).
Na pesquisa foi possível compreender que o sentimento de angústia é comum no
momento da revelação do diagnóstico. Ressaltam a necessidade do apoio de um acompanhante
para conseguirem assimilar o comunicado.
Foi difícil, nesse momento eu queria que um carro me pegasse na rua”
(FL09).
“Eu no meu caso eu queria que falasse para o acompanhante, porque
é horrível, angustiante” (FL07).
Sub-Categoria B: Para os familiares
A família do paciente diagnosticado com câncer não fica imune aos temores e as
preocupações referentes a esta experiência. Abrir espaço para a família faz se necessário, uma
vez que também demanda apoio e acolhimento do seu sofrimento e, além disso, os pacientes
precisam do suporte familiar para enfrentar a doença e seu tratamento (CARVALHO, 2008).
Nos discursos dos sujeitos aparece a preocupação da família diante do diagnóstico de
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câncer. Esse comunicado afeta não somente o sujeito acometido pela doença, mas também seus
familiares, ainda mais se estes não possuem a informação e o esclarecimento necessários para
auxiliar o membro familiar doente. Os entrevistados ressaltam a importância do acolhimento
do profissional da saúde tanto para eles quanto para seus familiares.
“Mudou que a falta de informação da minha família fez com que minha
mãe tivesse medo da doença ser contagiosa, não queria que eu comesse
na mesma vasilha que ela” (FL08).
“Ficaram tudo afobado, né? Quem é que fica bom, né? Ninguém fica
bom com uma notícia de uma doença dessa” (FL06).
“(...) Tem sido preocupante tanto pra mim quanto pra eles” (FL09).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência de ter recebido o diagnóstico de câncer é ressaltada como uma vivência
repleta de sentimentos angustiantes. A percepção desse comunicado coloca em destaque a
necessidade da interação médico-paciente fundamentada no acolhimento, através de diálogo
aberto, claro e sensível.
A partir dos discursos investigados compreende-se que num momento de fragilidade
como esse, os sujeitos desejam ser atendidos de forma humanizada pelo médico. Eles entendem
que esse profissional, mais do que saber manejar sua prática clínica com sabedoria, precisa ter
a sensibilidade na hora de falar. O diálogo é visto além da transmissão de um comunicado, mas
como uma interação capaz de amenizar qualquer dor ou incerteza gerada nesse momento.
Todos os profissionais da saúde deveriam ser fundamentalmente humanizados e
assumirem a responsabilidade de ser sábios na formulação de seus diagnósticos e no contato
com pacientes. Deveriam levar em conta não apenas os dados biológicos, mas também os
ambientais, culturais, sociológicos, familiares, psicológicos e espirituais de cada situação
clínica (SILVA, 2008).
O papel do acompanhante é avaliado como sendo fundamental e de grande valia, pois o
apoio que este pode oferecer nesse momento pode contribuir com o sentimento de segurança,
tão necessário, para o enfrentamento da doença. Quando se trouxe a investigação questões
quanto ao impacto na família os sujeitos deixaram transparecer que a relação médico-paciente
é tão importante quanto à relação paciente-família. Alguns chegaram a mencionar que o médico
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deveria comunicar o diagnóstico para o acompanhante primeiro, porque este poderia amenizar
o impacto.
Eles também mencionaram a importância da fé como ferramenta capaz de amenizar o
sofrimento e gerar força para a superação da enfermidade. A fé e o sentido de vida são recursos
existenciais para amenizar o sofrimento, as perdas e para ressignificar a vida com as
transformações angustiantes que ela traz. Através da espiritualidade as perspectivas para o
futuro são ampliadas e os sentimentos de impotência podem ser superados (VALLE, 2004).
Percebe-se então, que, comunicar para o sujeito o diagnóstico de câncer não é
simplesmente um ato rotineiro do profissional da saúde. Para o paciente é visto como um
momento singular em suas vidas, que embora não gostariam de estar passando por ele, precisa
ser pensado com humanidade. Pode-se constatar através do estudo que há a necessidade do
profissional de saúde de aperfeiçoar a sua forma de comunicação, tornando-a mais adequada ao
momento e à demanda do sujeito como também de fornecer apoio à família para que juntos
contribuam significativamente nesse processo.
Não obstante se ter alcançado os objetivos do estudo, faz-se mister considerar que, a
partir dos dados coletados, alguns dos sujeitos consideraram o comunicado de seu diagnóstico
como adequado. Esses concordam que a forma como o diagnóstico foi apresentada é aquela
que deveria se dar. Esses não geram expectativas prévias e não se sentem desamparados frente
à comunicação de um diagnóstico de acometimento clínico grave.
Nesse sentido, reconhece-se no escopo desse trabalho a limitação do estudo, em função
do número de entrevistados. Um plano amostral de amostragem definido por saturação poderia
determinar, sobremaneira, diferenças nas percepções dos sujeitos. Ainda assim, tais limitações
não descaracterizam as conclusões observadas a partir dos dados apresentados. A humanização
no processo de comunicação tende a ampliar as possibilidades do trabalho clínico ao acolher
demandas distintas de sujeitos também diferentes entre si.
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RESUMO
Este artigo trata-se de uma investigação sobre os conhecimentos que os acadêmicos do curso
de Psicologia possuem acerca da violência doméstica contra a mulher, uma vez que no futuro
possivelmente irão atuar em diversas instituições com o fenômeno da violência doméstica. É
importante o conhecimento que a comunidade acadêmica tem a respeito do fenômeno, e sua
interferência direta e negativa na saúde da mulher e da comunidade, pois este conhecimento
possibilita intervenções na tentativa de minimizar o sofrimento a que as mulheres das diversas
categorias estão expostas. Para tanto realizou-se uma pesquisa de estudo de campo, de base
quali/quanti, através da aplicação de questionários fechados e estruturados, composto por 31
itens, sendo 8 de identificação e 23 itens relativos ao conhecimento sobre o fenômeno de modo
a categorizar o grupo amostral e aferir suas percepções e conhecimento sobre o tema. Os
resultados indicam que os 300 acadêmicos respondentes em sua maioria possuem entre 18 a 25
anos. Quanto ao conhecimento sobre o fenômeno, 40,3% alegam conhecê-lo, no entanto, muitos
ainda desconhecem questões acerca dos Programas de Reabilitação para agressores no Brasil.
Verificou-se também que 38,6% baseiam suas respostas a partir de conhecimento do senso
comum. Tais resultados indicam que os acadêmicos demonstram insegurança para atuação
futura com a temática.
Palavras-chave: Violência; Mulheres; Violência doméstica; Violência de gênero.
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ABSTRACT
This article is about an investigation upon what the Psychology Students know about the
domestic violence against women, since in the future they will work in several institutions
where domestic violence occurs. The knowledge about this phenomenon in the academic world
is important as it reflects direct and negatively in women’s health. This knowledge allows
interventions in attempts to reduce women's pain. A field research was realized, with a
quantitative and qualitative method, using closed and structured questionnaires, formed by 31
items, in which 8 questions are about identification and 23 are about the domestic violence, in
order to categorize the sample group and check their knowledge and perceptions about the
theme. The results indicate that the 300 students who answered the questionnaire are mostly
between 18 and 25 years. Regarding about the knowledge of domestic violence, 40,3% claim
they know the theme, however, mostly don’t know the rehabilitation programs to women
abusers in Brazil. It was also noticed that 38,6% of the academics based their answers from
common sense knowledge. The results indicate that the Psychology Students demonstrates
insecurity to work with domestic violence.
Keywords: Violence; Women; Domestic violence; Gender violence.
INTRODUÇÃO

Este texto tem como objetivo apresentar uma análise quanti-quali da pesquisa: “A
violência doméstica contra a mulher sob a ótica dos acadêmicos da Psicologia”. A pesquisa
investigou os conhecimentos que os acadêmicos que estudam psicologia, possuem a respeito
do fenômeno. Assim, caracterizou-se o público alvo, em termos de idade, escolaridade, estado
civil e etc., em uma Instituição de Ensino Superior, na cidade de Montes Claros, região Norte
de Minas Gerais.
Serão definidos a posteriori os conceitos do fenômeno violência estabelecendo uma
interlocução com os diversos campos do saber, como a Filosofia, o Direito, a Sociologia e a
Psicologia, e posteriormente a análise dos dados na perspectiva da Teoria Filosófica.
Uma das razões pela qual a pesquisa foi realizada, parte do princípio de que é importante
o conhecimento que a comunidade acadêmica deve ter a respeito do fenômeno violência
doméstica, e sua interferência direta e negativamente na saúde da mulher e da comunidade. Este
conhecimento possibilita intervenções na tentativa de minimizar o sofrimento em que as
mulheres das diversas categorias estão expostas. Nesse sentido, esta questão fez-se relevante
investigar os acadêmicos do curso de psicologia porque possivelmente no futuro irão atuar com
questões que envolvem este fenômeno.
Contudo os resultados aqui mostrados podem contribuir possivelmente em reflexões e
discussões acerca do fenômeno e na estruturação de atividades dentro desta instituição de
ensino superior para ampla divulgação a esse respeito.
Para iniciar a discussão a respeito da violência doméstica, é preciso enfatizar que
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existem diversas definições da violência doméstica, dentre estas algumas sob a ótica dos
autores da Sociologia, Direito, Filosofia e Psicologia. Para ampliar a discussão,
posteriormente serão expostos autores e conceitos mais recentes para a compreensão a
respeito deste fenômeno.
Segundo Romagnoli, Abreu e Silveira (2013), o conceito de violência doméstica é
complexo e varia de acordo com a cultura, época e tem componentes econômicos e políticos
que atravessam e interferem na sua compreensão. Debert e Gregori (2008) traz uma visão
para compreender o fenômeno da seguinte forma, como tudo aquilo que envolve ou denota
danos e atitudes que são decorrentes de uma cultura machista, com vestígios do patriarcado.
Segundo Pacheco (2010), a violência contra a mulher ocorre devido à cultura patriarcal
onde os homens tem uma relação de poder gerado pelo machismo reproduzido tanto na
igreja, família, escola, na mídia, no espaço jurídico e na própria produção artística. Na
contemporaneidade, algumas linguagens populares, comunicação midiática, letras
musicais, piadas dentre outros, são exemplos de elementos culturais que inferiorizam a
mulher e podem fomentar a violência contra a mulher.
Existe um eixo da Filosofia da teoria de Austin (1990), que utiliza uma linguagem
denominada ordinária, sendo esta a linguagem do senso comum, utilizada no cotidiano das
pessoas, numa tentativa de explicar este fenômeno. Linguagem esta, grosseira e banal que são
encontradas em algumas melodias dos diversos gêneros musicais, como, sertanejas, funks, axés
e outras, que os jovens reproduzem diariamente, banalizando a figura feminina, ou seja, a
mulher.
O uso da linguagem do senso comum reflete opiniões massificadas socialmente, no
caso da violência contra a mulher é aquele discurso que banaliza a violência e ratifica
a antiga visão machista de que o homem manda e a mulher obedece se não quiser
apanhar (SILVA, 2012, p. 10).

A esse respeito Silva (2012), ressalta que a teoria dos Atos da Fala, faz análise da
linguagem do senso comum no que se refere à violência doméstica praticada contra o gênero
feminino. O autor ainda se refere ao assunto dizendo que existe uma diversidade de
generalizações e afirmações acerca do fenômeno, reproduzidas através da fala no cotidiano,
como os ditados populares que banalizam e inferiorizam a mulher. Sendo comum escutar no
dia-a-dia de homens e mulheres em nossa sociedade que, “mulher de cafajeste gosta de
apanhar”, dentre tantos outros de caráter pejorativos e discriminatórios.
Para aprofundar a compreensão sobre o fenômeno violência doméstica, a partir da
perspectiva da Teoria filosófica da linguagem ordinária, desenvolvida por Austin (1990) ele
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propõe um caminho para analisar as situações corriqueiras que envolvem o uso da linguagem
do senso comum para explicar uma determinada realidade.
Segundo Romagnoli, Abreu e Silveira (2013), é importante marcar que as agressões são
nomeadas como violência doméstica em função do laço afetivo existente ou não entre o casal.
Com as transformações ocorridas nesta era moderna um instrumento legal importante é a Lei
11.340 denominada Maria da Penha, que consiste em inibir os atos violentos perpetrados à
mulher.
Nesse sentido, Botelho (2013) nos ensina que é necessário compreender a quem esta lei
pode ser aplicada, portanto, são situações em que existe ou existiu uma relação afetiva com a
mulher.
De acordo com a recente Lei 11.340, nomeada Maria da Penha, a violência doméstica
é conceituada como: Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
Esta Lei amplia a discussão e define os espaços onde este fenômeno acontece, tais
como: I- no âmbito da unidade doméstica [...] II- no âmbito da família [...] III- em
qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva com a ofendida,
independente de coabitação. No que se refere à Lei Maria da Penha, alguns autores
nos ajudam a elaborar uma maior compreensão de sua empregabilidade e em quais
situações ela poderá ser aplicada. Nos casos em que exista conflitos conjugais,
independente do agressor viver ou não com a mulher (BRASIL, 2006).

Romagnoli, Abreu e Silveira (2013), pontuam que: “independente de apresentar ou não
laços sanguíneos e do local na qual ocorra, a violência doméstica possui estatísticas alarmantes
[...] efetuada por seu marido ou parceiro, desvelando dimensões de desigualdades e constituindo
sério problema de saúde pública”.
Romagnoli, Abreu e Silveira (2013), mostram que os números das agressões contra as
mulheres são relevantes no Brasil e no mundo, entretanto, algumas mulheres vítimas sentemse constrangidas em realizar a denúncia, ou seja, o número de subnotificações é muito maior
do que os dados estatísticos revelam. Isso compromete os dados estatísticos. É possível perceber
que tanto na região de Montes Claros Norte de Minas Gerais, quanto em diversos outros lugares
do País, os números são alarmantes, apesar da existência da subnotificação.
Segundo os mesmos autores dizem a respeito das dificuldades de uma mulher em fazer
a denúncia, que envolve a exposição ao revelar as intimidades da vida conjugal, o que causa
constrangimento e mal estar à mulher, já que nesses casos especificamente, existe uma profusão
de sentimentos que a deixa insegura, e por tudo isso então, a subnotificação se faz presente.
Segundo Romagnoli, Abreu e Silveira (2013), em pesquisas realizadas no contexto
Norte Mineiro em Montes Claros, percebe-se que as regiões de maior prevalência da violência
contra a mulher se localiza nos bairros da periferia de Montes Claros. Apesar desses dados não
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indicarem a fidedignidade dos fatos, uma vez que a violência atravessa todas as camadas
sociais, e independe da condição econômica, cultural e étnica. Entretanto, as prevalências
nesses estudos são das camadas sociais baixas onde este fenômeno é recorrente.
O Ministério da Saúde, Brasil (2002), apresenta dados estatísticos acerca deste
fenômeno, e mostram altos índices de notificação, revelando um elevado número de homicídios
e lesões causadas por essa modalidade de violência, mudando o perfil da mortalidade de
mulheres nas últimas décadas.
Diante desta apresentação é possível perceber que estes autores tentam explicar o
fenômeno da violência doméstica contra a mulher, entretanto, pela complexidade que o
envolve, não existe um único fator indissociável, o que compromete sua conceituação.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo realizou-se através de pesquisa de campo estudo populacional na
perspectiva quanti-qualitativa. A população foi composta por acadêmicos do curso de
Psicologia do 1° ao 11° período do turno matutino e noturno de uma Instituição de Ensino
Superior, na cidade de Montes Claros, região Norte de Minas Gerais. O grupo amostral
convidado foi de ordem censitária, considerando todos os 452 alunos matriculados.
A coleta de dados foi realizada através de um questionário adaptado de Brasil (2014),
disponível no Apêndice, aplicado em salas de aula, onde previamente foi abordado o tema da
pesquisa, e apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido. A coleta se realizou no
período de três semanas no mês de outubro de 2015. O questionário é composto por 31 itens,
sendo 8 de identificação e 23 itens relativos ao conhecimento sobre o fenômeno violência
doméstica, conforme a Tabela 1, que são apresentados para marcação dicotômica com as
possibilidades de resposta 1 – concordo, ou 2 – discordo.
Tabela 1 – Tipos de questões
TIPO
Violência Moral
Violência Patrimonial
Violência sexual
Violência física
Percepções do senso comum sobre a Violência Doméstica
Conhecimento geral sobre o fenômeno
Questões de ordem subjetiva
Critério de validação de respostas
Fonte: Silva et al. (2020)

NÚMERO DA QUESTÃO
1, 2
3
4, 5, 10
11
6, 9, 11, 14, 17, 19, 23
7, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 22
20, 21
7, 8, 12, 13, 20, 21

Para análise dos dados foi utilizada a Teoria dos Atos da Fala desenvolvida por Austin
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(1990), e para a tabulação e apresentação dos dados estatísticos foi utilizado o Microsoft Excel.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando os 452 alunos matriculados no curso de psicologia no segundo semestre
de 2015, 300 destes acadêmicos consentiram em participar, respondendo ao instrumento desta
pesquisa. Esses dados estão sumarizados na Tabela 2, abaixo. Considerando a variável sexo,
82,6% são do sexo feminino, 17,0% são do gênero masculino, e 0,3% deixaram em branco.
De acordo com a tabela abaixo, houve uma predominância dos acadêmicos do sexo
feminino 82,6%, jovens com idades de até 25 anos 76,0%, com escolaridade ensino superior
incompleto 89,0% e o estado civil de maior abrangência é dos solteiros 82,6%.
Tabela 2 – Identificação dos Participantes
Variáveis
N°
Sexo
51
Masculino
248
Feminino
Idade
229
Até 25 anos
40
26-35
16
36-45
6
46 anos acima
Estado Civil
248
Solteiro(a)s)
34
Casado(a)s
9
Divorciado(a)s
9
União Estável
0
Viúvo(a)
Escolaridade
267
Superior Incompleto
25
Superior Completo
1
Pós Graduação
1
Mestrado
0
Doutorado
Fonte: Silva et al. (2020)

%
17,0
82,6
76,0
13,0
5,3
2,0
82,6
11,3
3,0
3,0
0,0
89,0
8,3
0,3
0,3
0,0

Abaixo (Tabela 3) se observa os períodos do curso de psicologia e também os turnos
que participaram respondendo às questões desta pesquisa, bem como o número de acadêmicos
entrevistados relativo a cada um destes. A pretensão deste estudo era a de que sua abrangência
fosse ampliada no sentido de abarcar um número mais significativo de entrevistados, entretanto,
encontramos algumas resistências, tanto dos entrevistados quanto dos docentes. Estes não
cederam um período do tempo das aulas para que fossem aplicados os questionários. Neste
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sentido constatou-se vários impasses, comprometendo os resultados.

Tabela 3- Variáveis
Variáveis
N°
%
Períodos
1°
27
9,0
2°
48 16,0
3°
23
7,6
4°
27
9,0
5°
60 20,0
6°
23
7,6
7°
36 12,0
8°
11
3,6
9°
16
5,3
10°
22
7,3
11°
5
1,6
Não responderam
2
0,6
Turno
Matutino
116 38,6
Noturno
178 59,3
Não responderam
5
1,6
Fonte: Silva et al. (2020)

Os resultados evidenciaram que 56,0% dos acadêmicos não tiveram disciplinas ou
práticas relacionadas ao conteúdo e 40,3% tiveram disciplinas. Essas foram elencadas e
verificou-se a seguinte listagem: psicologia social, jurídica, comunitária, antropologia e
sociologia, gênero, ética, relações interpessoais e psicologia na assistência social.
Ao comparar os períodos iniciais e finais a respeito da compreensão destes sobre o
fenômeno da violência doméstica, pôde-se perceber que os acadêmicos dos períodos iniciais do
curso, possuem conhecimentos sobre este fenômeno tanto quanto os acadêmicos dos períodos
finais. No entanto, uma pequena parcela ainda se baseia em conhecimentos do senso comum,
talvez pelo fato de muitos apontarem que não tiveram disciplinas e/ou discussões teóricopráticas relacionadas à temática na academia, o que se pode perceber nos gráficos a posteriori.
A questão abaixo de nº 01 se refere à violência moral. Conforme a Lei 11.340 (2006)
este tipo de violência é caracterizado como “qualquer conduta que configure calúnia, difamação
ou injúria”.
Os dados apresentados mostram que, 16,6% dos acadêmicos discordam que esta
afirmativa seja considerada violência e 81,6% dos acadêmicos concordam, o que demostra que
mais da metade dos acadêmicos entrevistados reconhecem que as calúnias fazem parte da
violência doméstica contra o gênero feminino.
Figura 1 – gráfico da questão 1.
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Questão 1
É violência sair inventando mentiras sobre…
0,816

Concordo

0,166

0,0166

Discordo

Branco

Fonte: Silva et al. (2020)

A questão de número 5 é uma afirmativa que se trata da violência sexual. Segundo a Lei
11.340 nomeada Maria da Penha (2006) “configura-se em qualquer conduta que a constranja a
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, e que a induza a
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade”.
Diante disso, percebe-se que 4,3% dos acadêmicos concordam que mulheres merecem
ser vitimas de agressores devido a suas vestimentas, colocando-a como a responsável pela
agressão sofrida. No entanto, 95,3% discordam com esta afirmativa.
Dizer que a mulher provocou o homem com roupas curtas, segundo Silva (2012), é um
discurso advindo do senso comum, nesse sentido no que se refere à violência doméstica podese dizer que muitas opiniões do senso comum são oriundas na sociedade, e muitas pessoas
trocam informações e acabam divulgando opiniões que vão se tornando cristalizadas no
contexto social, o que apresenta um problema a ser discutido.
Figura 2 – gráfico da questão 5.

Questão 5
As mulheres que usam roupas curtas, e que
expõe o corpo merecem sim ser atacadas,…
0,9533
0,0433
Concordo

0,0033
Discordo

Brancos

Fonte: Silva et al. (2020)

A questão de número 7 e 8 referem-se a programas de reeducação para agressores no
Brasil e deveriam apresentar respostas antagônicas. No entanto, 28,0% dos acadêmicos
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marcaram como convergentes. O que possivelmente demonstra desconhecimento por parte
destes acadêmicos ou respostas produzidas aleatoriamente.
O fato de muitos demonstrarem desconhecimentos, pode ter ocorrido devido à maioria
dos estudos e programas serem voltados para as vítimas da agressão, e por porque pouco se tem
programas de prevenção e reabilitação no Brasil e também por não haverem discussões
frequentes sobre este público.
Cabe ressaltar que segundo Lima, Buchele e Clímaco (2008), no Brasil existem
programas de reabilitação para os agressores. E de acordo com o artigo 35 da Lei Maria da
Penha, a esfera municipal, estadual ou federal podem criar programas de reeducação para este
público, com o objetivo de responsabilizar o agressor pelo ato cometido, discutir as relações de
poder entre os gêneros na cultura Brasileira, diminuir e/ou erradicar a violência de homens
contra mulheres e etc.
Figura 3 – gráfico com respostas da questão 7

Questão 7
No Brasil não existem Programas de…
0,793
0,573
0,03
Concordo

Discordo

Brancos

Fonte: Silva et al. (2020)

Figura 4 – gráfico com respostas da questão 8.

Questão 8
Existem Programas no Brasil para lidar com
agressores, tendo como um dos objetivos,…
0,62
0,346
0,0333

Concordo

Discordo

Brancos

Fonte: Silva et al. (2020)

Os itens de número 12 e 13 correspondem à violência doméstica contra a mulher nas
classes sociais, culturais e étnicas, sendo afirmativas antagônicas. Ao analisar estas questões
verificou-se que 115/300 acadêmicos, o que equivale a 38,3% dos participantes marcaram estas
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questões como convergentes, o que possivelmente, indica falta de atenção ou respostas
aleatórias ao responder ao questionário.
Figura 5 – gráfico com respostas da questão 12

Questão 12
A violência doméstica só acontece em…
0,98
0,0133
Concordo

0,006
Discordo

Brancos

Fonte: Silva et al. (2020)

Figura 6 – gráfico com respostas da questão 13
Questão 13
A violência é o fenômeno mais democrático que existe, não fazendo
distinções de classe econômica, raça ou cultura.
0,586
0,366
0,016
Concordo

Discordo

Brancos

Fonte: Silva et al. (2020)

Ao comparar as respostas dos gêneros nota-se, que 28,6% concordam com a afirmativa
de que “os homens não sabem controlar suas emoções”, dentre estes 23,0% são homens e 29,0%
mulheres. Fazendo-se esta afirmativa como uma das inúmeras justificativas da violência
doméstica contra a mulher, percebida principalmente em falas de acadêmicos tanto do sexo
masculino, quanto feminino, durante a realização da pesquisa em salas de aula.
Figura 7 – gráfico com respostas da questão 14

Questão 14
Os homens não sabem controlar suas…
0,706
0,286
0,006
Concordo

Discordo

Branco

Fonte: Silva et al. (2020)
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A questão 17 é baseada em frases do senso comum, isto é, reproduzidas no cotidiano.
Ao comparar as questões da pesquisa, fica evidente uma diferença de pensamentos entre
solteiros e casados. Dentre os 6,0% de 300 acadêmicos que responderam ao questionário, uma
parcela concorda que “mulher que não denuncia o marido/companheiro é por que no fundo
gosta mesmo é de apanhar”, 14,0% destes são casados e 4,0% são solteiros. No entanto, a
afirmativa é falsa por diversas razões, como menciona Romagnoli, Abreu e Silveira (2013)
existem inúmeros fatores que fazem com que a mulher não realize a denúncia contra o marido,
entre eles estão à dependência emocional e financeira, uma diversidade de sentimentos como
medo, constrangimento ao expor a relação conjugal e etc.
Cabe ressaltar que para Austin (1990), o que perpetua a violência contra o gênero
feminino é justamente as falas advindas do senso comum, onde a violência é vista como algo
natural. São reproduzidas falas sem fundamentos e o senso comum, não se preocupa de onde
foi culminado o argumento, e sim com o conhecimento que foi difundido na sociedade, o que
é diferente na ciência.
Figura 8 – gráfico com respostas da questão 17
Questão 17
Mulher que não denuncia o marido/companheiro é por que no fundo
gosta mesmo é de apanhar.
0,9366

0,06
Concordo

0,0033
Discordo

Brancos

Fonte: Silva et al. (2020)

Na questão 18 notou-se que 64,0% dos acadêmicos concordam que “a mulher no
Brasil não é tratada com respeito, pois ainda há predomínio da cultura patriarcal e machista”,
entretanto, 35,0% discordam desta afirmativa.
Como se refere Dias (2012), a sociedade brasileira acabou naturalizando a violência
doméstica contra a mulher através de ditados populares, que banalizam o gênero feminino, por
trás de brincadeiras que escondem uma conveniência deste tipo de violência. Como: “mulher
gosta de apanhar”, “um tapinha não dói”, “ele pode não saber por que bate, mas ela sabe por
que apanha”, entre uma diversidade de ditados provenientes de uma cultura machista com
vestígios do patriarcado, tratando de uma ideia enganosa.
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Figura 9 – gráfico com respostas da questão 18
Questão 18
A mulher no Brasil não é tratada com respeito, pois ainda há
predomínio da cultura patriarcal e machista.
0,64
0,35
0,01
Concordo

Discordo

Brancos

Fonte: Silva et al. (2020)

Os itens de número 20 e 21 correspondem a questões que remetem aos conhecimentos
que estes acadêmicos possuem, com relação às suas atuações futuras enquanto profissionais e
em situações cotidianas que envolvem este fenômeno, ou seja, a violência doméstica.
A questão 20 mostra que 58,0% das pessoas discordam desta afirmativa, o que pode
demonstrar insegurança para atuar futuramente com vítimas da violência e agressores. Isso pode
se dar pelo fato de que 56,0% dos acadêmicos não tiverem disciplinas ou práticas relacionadas
ao conteúdo. Entretanto, 40,3% dos acadêmicos concordam que conhecem o fenômeno e saberá
desempenhar suas funções profissionais futuramente, isso equivale exatamente a 40,3%
daqueles que marcaram que tiveram disciplinas e estágios. O que pode indicar que aqueles que
obtiveram conhecimentos teórico-práticos sentem mais segurança para atuar com a temática.
Figura 10 – gráfico com resposta da questão 20

Questão 20
Eu acho que eu conheço o suficiente sobre os
problemas relacionados à violência…
0,58
0,403
0,017
Concordo

Discordo

Brancos

Fonte: Silva et al. (2020)

Em algumas questões específicas, notou-se que os sujeitos apresentam baixo nível de
habilidades de leitura e/ou baixo nível de atenção, ou pouca dedicação ao responder o
questionário, uma vez que não compreenderam as perguntas e fizeram respostas convergentes.
REVISTA CATRUMANA, v. 1, n.1, 2020.

A percepção do sujeito frente à notícia... 26

Isso pode ter comprometido parte dos resultados da pesquisa, já que as respostas de alguns dos
questionários apresentavam dados incongruentes. Isso porque foi desenvolvido, pelos
pesquisadores, um critério de validação de respostas, os itens (7 e 8, assim como os itens 12 e
13, 20 e 21) que são antagônicos devem apresentar respostas diferentes. No entanto, muitos
questionários apresentavam um ou ambos os critérios de validação do protocolo, como
respostas convergentes, o que demonstra desconhecimento a respeito, falta de atenção ou
interesse do acadêmico, e/ou respostas produzidas aleatoriamente comprometendo os
resultados.
Diante a Teoria dos Atos da Fala de Austin (1990), foi possível descrever a realidade de
um determinado contexto, aqui no caso, a realidade de uma comunidade acadêmica. A pesquisa
mostra que apesar de muitos acadêmicos conhecerem o fenômeno, ainda há aqueles que têm
percepções pautadas no senso comum, como foi percebido em falas durante a realização da
pesquisa pelos pesquisadores e na porcentagem de concordo das afirmativas que foram
embasadas na linguagem do senso comum (Tabela 1), como os ditados populares que ratificam
a violência contra a mulher.
Os resultados mostram que, com relação aos ditados populares que foram colocados no
questionário da pesquisa, no geral 38,6% baseiam-se suas respostas a partir de conhecimento
do senso comum, sejam eles homens e mulheres, pessoas de diferentes idades e períodos,
solteiros ou casados, concordaram com afirmativas do tipo, o que remete que as percepções do
senso comum não foram especificas em apenas um público.
Nesse sentido Silva (2012) ressalta que ao fazer uma análise da linguagem do senso
comum no que se refere à violência doméstica contra o gênero feminino pode se encontrar uma
diversidade de generalizações e afirmações acerca do fenômeno, reproduzidas através da fala
sem fundamentos no cotidiano, como os ditados populares que banalizam e inferiorizam a
mulher, dentre tantos outros de caráter pejorativos e discriminatórios.
Ao realizar a análise qualitativa da pesquisa foram observados posicionamentos dos
acadêmicos, tanto do sexo masculino, quanto feminino, que foram surpreendentes. Alguns
destes acadêmicos mesmo tendo disciplinas que envolvem o fenômeno, demostraram
desconhecimentos sobre a temática no que envolve diversas questões especificas. Notou-se
também a visibilidade dos conhecimentos advindos do senso comum mencionados
anteriormente na própria análise quantitativa e pelas falas ditas durante a execução do
questionário.
Percebeu-se que uma parcela não considerou o olhar cientifico sobre a violência contra
a mulher, se embasando através dos conhecimentos e percepções das doutrinas religiosas em
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que seguem. Foi possível observar durante a aplicação do questionário, discussões sobre a
temática e muitos demonstraram diante de algumas das afirmativas preconceitos no que se
referem às desigualdades entre as relações de gêneros na sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Recorreremos à filosofia da linguagem ordinária, isto é, a teoria que analisa o uso da
linguagem do senso comum para descrever uma determinada realidade e a partir da finalização
dos questionários com os acadêmicos do curso de Psicologia, percebeu-se que o nível de
conhecimento sobre o fenômeno da violência doméstica contra a mulher de uma pequena parte
dos entrevistados se embasam no senso comum, o que pode indicar que o fato ocorreu devido
a 56,0% dos acadêmicos não ter cursado alguma disciplina ou ter discussões praticas sobre a
temática para tal conhecimento.
Notou-se também que os acadêmicos do curso apresentaram posicionamentos
surpreendes, tais como: desconhecimento sobre pontos específicos da temática, no que se diz
respeito a programas de agressores no Brasil, no que concernem as futuras atuações com as
vítimas de violência doméstica, agressores e familiares, preconceito percebido em algumas
falas diante das afirmativas do questionário e resistências no que se refere a dispêndio de tempo
para responder ao questionário e/ou falta de interesse.
Por se tratar de uma comunidade acadêmica, diante dos resultados apresentados
percebe-se a necessidade de promover discussões acerca do posicionamento destes acadêmicos
sobre a temática, uma vez que no futuro possivelmente irão atuar com este fenômeno.
É importante destacar também que a pesquisa alcançou parcialmente seus resultados, o
que abre espaço para novas pesquisas sobre a violência doméstica com este público. No entanto,
a pesquisa por si só promoveu reflexões nos acadêmicos da psicologia, o que gerou discussões
em salas de aula no momento da aplicação dos questionários, atingido um dos benefícios
propostos por esta pesquisa.
Desse modo, é importante criar estratégias para que os futuros profissionais psicólogos
sintam segurança teórico-prática para saber lidar com o fenômeno nas diversas instituições,
como os CRAS, CREAS, Delegacias Especializadas da Mulher, Defensorias Especializadas em
Atendimento à Mulher, dentre outras, já que o fenômeno é considerado um problema grave de
saúde social e pública, para que possam assim criar formas de enfrentamento da violência
doméstica contra a mulher.
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APÊNDICE
QUESTIONÁRIO DA PESQUISA
INFORMAÇÕES GERAIS
Favor marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se apresente para você.
1- Sexo: Feminino ( )

Masculino ( )

2- Faixa de Idade: Até 25 anos ( ) De 26 a 35 anos ( )

De 36 a 45 anos ( )

De 46 acima ( )
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3-Estado Civil: Solteiro(a) ( )

Casado(a) ( ) Divorciado(a) ( )

4-Escolaridade: Ensino Superior Incompleto (
Mestrado ( )

União Estável ( ) Viúva(o) ( )

) Ensino Superior (

) Pós Graduação (

)

Doutorado ( )
5-Período: 1° ( ) 2° ( ) 3° ( ) 4° ( ) 5° ( ) 6° ( ) 7° ( ) 8° ( ) 9° ( ) 10° ( ) 11° ( )
6-Turma:____________________
7-Turno: Matutino ( )

Noturno ( )

8- Você já teve alguma disciplina que se refere ao conteúdo desta pesquisa:
Sim ( ) Não ( )
8.1 Qual?________________________
8.2

Em
____________________________________

qual

Concordo

Discordo

Favor responder a este questionário considerando sua percepção ou opinião quanto às
afirmativas, marcando um X ao número que corresponda ao seu grau de concordância .

período:

1 - É violência sair inventando mentiras sobre uma mulher para os outros!

1

2

2 - Um marido e / ou um namorado pode fazer calúnias e gritar com a sua esposa / companheira /
namorada.

1

2

3 - Dá para entender que um homem quebre ou destrua as coisas da sua mulher se ficou nervoso.

1

2

4 - Os estupros só acontecem por que as mulheres não sabem se comportar, pois se soubessem, haveria
menos estupros!

1

2

5 - As mulheres que usam roupas curtas, e que expõe o corpo merecem sim ser atacadas, afinal estão
pedindo para que ocorra isso!

1

2

6 - Os casos de violência dentro da própria casa devem ser discutidos somente entre os membros da
família, afinal, briga de marido e mulher ninguém mete a colher!

1

2

7 - No Brasil não existem Programas de reeducação para os agressores.

1

2

8 - Existem Programas no Brasil para lidar com agressores, tendo como um dos objetivos, discutir as
relações de poder e gênero em nossa sociedade.

1

2

9 - A questão da violência contra as mulheres recebe mais importância do que merece!

1

2

10 - Quando uma mulher não quer fazer sexo com seu marido, ele pode forçá-la, e fazer sem o seu
consentimento, e esta situação não pode ser caracterizada como um tipo de violência, afinal a
mulher é propriedade do marido.

1

2

11 - O homem pode bater em sua mulher se ela o traiu ou o desobedeceu!

1

2

12 - A violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda.

1

2

13 - A violência é o fenômeno mais democrático que existe, não fazendo distinções de classe
econômica, raça ou cultura.

1

2
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14 - Os homens não sabem controlar suas emoções.

1

2

15 - Em algum período da vida, qualquer mulher pode ser vítima da violência doméstica.

1

2

16 - Todos os casos de violência são denunciados.

1

2

17 - Mulher que não denuncia o marido/companheiro é por que no fundo gosta mesmo é de apanhar!

1

2

18 - A mulher no Brasil não é tratada com respeito, pois ainda há predomínio da cultura patriarcal e
machista.

1

2

19 - A mulher para ser feliz no casamento deve ser submissa ao homem.

1

2

20 - Eu acho que eu conheço o suficiente sobre os problemas relacionados à violência doméstica e no
futuro saberei desempenhar meu papel ao lidar com as vítimas e agressores.

1

2

21 - Eu acho que não tenho muito a oferecer aos pacientes vítimas da violência doméstica.

1

2

22 - Vítimas de violência doméstica não podem ser ajudadas antes de sofrerem agressões claras, ou
seja, visíveis.

1

2

23 - A mulher que apanha em casa deve ficar quieta, pois se contar para os outros vai prejudicar a sua
família e os filhos.

1

2

Fonte: Adaptado de BRASIL (2014).
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INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA
DE ESTÁGIO COM UM GRUPO DE IDOSAS
Aline Ferreira da Silva7
Leila Aparecida Silveira8
Woochiton Ramos Lopes Pereira9
RESUMO
A alfabetização de idosos não busca somente ensinar a “ler e a escrever”, mas criar
possibilidades para que o indivíduo ou o grupo possa exercer a leitura e a escrita de maneira a
se inserir de modo mais pleno e participativo na sociedade. A Psicologia permite uma educação
libertadora que desenvolve as competências necessárias ao enfrentamento dos desafios do
envelhecimento e fortalece a coragem de romper para compor o novo, apesar das limitações
psicológicas, físicas e neurológicas. O objetivo do estágio supervisionado básico em
Intervenções Psicossociais foi promover atividades que estimulassem a cognição, interação,
autoconhecimento e aprendizagem com um grupo de 28 idosas em processo de alfabetização
na associação de moradores do bairro Jardim Brasil em Montes Claros – Minas Gerais foram
realizados 10 encontros quinzenalmente no período de fevereiro a junho de 2018, pelos
acadêmicos do 7º período do curso de Psicologia das Faculdades Integradas do Norte de Minas
(Funorte). Foram usados como instrumentos técnicos-metodológicos duas técnicas com
trabalho de grupos: A oficina psicossocial de Lucia Afonso e grupo operativo de PichonRivière. O método consistiu técnicas que proporcionaram a autorreflexão e o autoconhecimento
para possibilitar a tomada de consciência das mesmas. Como resultado, houve melhora nas
habilidades cognitivas, ajudando assim no processo de alfabetização, nas relações entre os
membros do grupo, conclui se que a velhice é mais uma etapa de crescimento pessoal, e que é
fundamental desfrutá-la com autonomia e dignidade.
Palavras-chave: Velhice; Educação; Psicologia.
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ABSTRACT
Literacy to people of old age does not only seek to teach "reading and writing", but also to
create possibilities for the individual or group to exercise reading and writing in a more fully
and participatory way in society. Psychology allows a liberating education that develops the
skills needed to meet the challenges of aging and strengthens the courage to break into the new
despite psychological, physical and neurological limitations. The purpose of the basic
supervised internship in Psychosocial Interventions was to promote activities that stimulate
cognition. , interaction, self-knowledge and learning with a group of 28 elderly women in
literacy process at the Jardim Brasil neighborhood residents' association in Montes Claros Minas Gerais, Brazil. Ten meetings were held fortnightly from February to June 2018, by the
students of the 7th Psychology course of the Faculdades Integradas do Norte de Minas
(Funorte). Two technical group work techniques were used as technical-methodological
instruments: Lucia Afonso's psychosocial workshop and Pichon-Rivière operative group. The
method consisted of techniques that provided self-reflection and self-knowledge to enable their
awareness. As a result, there was an improvement in cognitive skills, thus helping in the process
of literacy, in the relations between group members, it is concluded that old age is another stage
of personal growth, and that it is essential to enjoy it with autonomy and dignity.
Keywords: Old Age; Education; Psychology.

INTRODUÇÃO
A partir dos 65 anos se inicia a entrada tradicional para a terceira idade, a última fase da
vida. Entretanto, muitos indivíduos nessa faixa etária não se sentem e nem agem como idosos.
E com o fim da aposentadoria obrigatória, tampouco deixam de trabalhar. Muitos idosos
desfrutam de boa saúde física e mental. Embora algumas habilidades possam diminuir, as
pessoas física e intelectualmente ativas podem manter-se muito bem na maioria dos aspectos e
até mesmo melhorar sua competência. O funcionamento físico e cognitivo tem efeitos
psicossociais, muitas vezes determinando o estado emocional do idoso e a capacidade de viver
de maneira independente (PAPALAIA; OLDS; FELDMAN, 2006).
Este trabalho é um relato de experiência do “Estágio Supervisionado Básico III –
Intervenções Psicossociais”, com um grupo de 28 idosas em processo de alfabetização na
associação de moradores do bairro Jardim Brasil em Montes Claros – Minas Gerais, foram
realizados 10 encontros quinzenalmente no período de fevereiro a junho de 2018, pelos
acadêmicos do 7º período do curso de Psicologia das Faculdades Integradas do Norte de Minas
(Funorte) sob a supervisão da professora Leila Silveira. Foram realizadas intervenções em
relação às questões emocionais e psicológicas do grupo, visto que a partir da identificação das
demandas foi trabalhado em cada encontro temas com atividades envolvendo memória e
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percepção das quais viabilizava a interação, o autoconhecimento, a autoestima no intuito de
contribuir no processo de alfabetização que era o objetivo do grupo.
A alfabetização de idosos não busca somente ensinar “a ler e a escrever”, mas criar
possibilidades para que o indivíduo ou o grupo possa exercer a leitura e a escrita de maneira a
se inserir de modo mais pleno e participativo na sociedade. Alfabetizar pessoas da terceira idade
significa devolver a oportunidade de um reencontro ou encontro dessa população com os
infinitos conhecimentos que o prazer do saber ler e escrever proporciona ao ser humano
(SOUZA, 1999).
A Psicologia permite uma educação libertadora que desenvolve as competências
necessárias ao enfrentamento dos desafios do envelhecimento e fortalece a coragem de romper
para compor o novo (RABELO, 2010). Diante das limitações psicológicas, físicas e
neurológicas pelas quais passam a pessoa idosa, é importante uma melhor compreensão de seu
ritmo, habilidades cognitivas e fragilidades características deste estágio do desenvolvimento
humano, para que assim, possam ser realizadas intervenções diretivas, tornando a pessoa idosa
integrada dentro do processo de aprendizagem, não apenas no ambiente escolar, como também
em diferentes contextualizações socioculturais (RABELO, 2010).
Segundo Papalia (2010), as atividades que envolvem a percepção e memória na terceira
idade são necessárias, uma vez que nessa fase há um comprometimento intelectual. Com isso o
objetivo da intervenção foi promover atividades que estimulassem a cognição, interação,
autoconhecimento e aprendizagem do grupo.

DESENVOLVIMENTO
O primeiro passo foi pensar em que contexto se pretendia propor uma intervenção com
grupo de idosos. As demandas exigidas bem como as características de saúde física e mental
dos idosos que iríamos trabalhar. Segundo Cahioni e Neri (2004), os motivos dos idosos para
participarem de programas para a terceira idade incluem a busca de conhecimentos e de
atualização

cultural,

a

busca

de

oportunidades

para

o

autodesenvolvimento

e

autoconhecimento, a busca de contato social, a ocupação do tempo livre e o compromisso com
a geratividade.
Nessa perspectiva foi feita uma análise do contexto em que se encontrava o grupo de
idosos que iria ser acompanhado durante o estágio. Participaram do estágio voluntariamente 28
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idosas, com idades entre 60 a 80 anos. Foram realizados 10 encontros que aconteceram
quinzenalmente no período de fevereiro a junho de 2018, às segundas feiras, no início da tarde,
com duração de três horas no prédio da associação de moradores do bairro Jardim Brasil, onde
habitualmente o grupo realiza suas reuniões.
No primeiro encontro um grande círculo foi feito com as idosas, as facilitadoras e a
supervisora e orientadora do estágio, a fim de compreender o contexto do grupo e as demandas
iniciais, foi pedido para que todas se apresentassem e relatassem o motivo que levou a criação
do grupo e o motivo individual de estar participando dos encontros, a professora relatou que o
grupo foi criado através da procura das idosas para aprendem a ler e escrever, ou seja, a
alfabetização, mas que estava tendo problemas com o engajamento do grupo devido ao baixo
resultado nas atividades. Durante as apresentações e colocações foi perceptível às dificuldades
na interação do grupo que refletia de forma negativa no processo de ensino aprendizagem. O
grupo que foi realizado o estágio não apresentavam problemas mentais mas tinham a
mobilidade reduzida devido a idade, apresentaram como objetivo a alfabetização e inserção
social na sociedade.
Dessa forma como as demandas apresentados na análise do contexto grupal foram o
processo de alfabetização e a interação entre o grupo, foram utilizadas dinâmicas para facilitar
o processo de ensino aprendizagem e interações. A aprendizagem no ambiente grupal se dá não
apenas pelo desenvolvimento do raciocínio, mas também através da emoção, vontade, intuição,
pelo simbólico e pelo afeto. As dinâmicas de grupo reconhecem a importância do lúdico e do
prazer como parte do processo educativo, justificando o seu frequente uso pela psicologia
(GONÇALVES; PERPÉTUO, 2005).
No segundo encontro foi trabalhado o tema de carnaval, com o objetivo de confeccionar
cartazes e mascaras para ornamentar a sala onde elas realizavam os encontros. Os materiais
utilizados foram: cartolinas, colas, papel E.V.A., tesouras e tintas. Foi divido dois grupos de 14
pessoas e cada um deveria confeccionar um cartaz criativo sobre o que o carnaval representava.
Com essa atividade foi possível trabalhar a interação do grupo como também as funções
motoras fina e grossa. Todas realizaram a atividade sem apresentar problemas.
No terceiro encontro foi trabalhado o tema “revendo os papéis” com o objetivo de
conhecer de modo mais aprofundado os integrantes e suas expectativas em relação ao grupo.
Cada participante deveria apresentar-se aos integrantes do grupo mencionando o que
considerava relevante. Foi feita uma dinâmica e os materiais utilizados foram: bexigas coloridas
e pinceis. As Bexigas foram cheias de diferentes cores e colocadas à disposição dos
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participantes. Foi solicitado a eles que escolhessem uma delas pelo critério da cor, então cada
um deveria explicar a escolha. Por fim foi pedido que cada um desenhasse na bexiga um rosto
expressando o que estavam sentindo naquele momento e que explicassem sua representação
associada a sua vida atualmente. Foi muito produtivo, pois eles compartilharam experiências
que contribuíram para a empatia do grupo.
No quarto encontro foi trabalho o tema “O dia Internacional da mulher”, pois coincidiu
na data comemorativa. O objetivo foi apresentar a importância do dia da mulher e trabalhar a
autoestima do grupo. A comemoração do Dia Internacional da Mulher, além do caráter festivo,
levanta questões sociais importantes. Foi um momento para discutir pontos relevantes, como a
importância da mulher na sociedade, conquista de espaço no mercado de trabalho, bem como
momentos marcantes da história que foram protagonizados por figuras femininas. Os materiais
utilizados foram cartolinas, revistas, tesouras e colas. Foi solicitado que elas fizessem colagens
e frases da importância da mulher e montassem cartazes para serem apresentados. Elas
confeccionaram e foi muito produtivo, pois muitas relataram não saber o motivo da
comemoração.
No quinto encontro foi trabalho o tema “A importância da matemática em nossas vidas”,
pois a professora apresentou a demanda que o grupo tinha uma dificuldade com as aulas de
matemática, dessa forma o tema trabalhado teve o objetivo de mostrar a importância dos
números com a utilização de atividades de resolução de problemas matemáticos e jogos de
fichas, os quais proporcionaram uma reflexão sobre a relevância da utilização dos números no
dia a dia.
No sexto encontro foi trabalhado tema “Alimentação e vida saudável” com o objetivo
de conscientizar o grupo sobre a importância de ter uma alimentação saudável bem como
esclarecer eventuais dúvidas. Foi convidada uma nutricionista para uma roda de conversa. O
grupo fez muitos questionamentos e tiraram muitas dúvidas.
No sétimo encontro foi trabalhado o tema “A importância da amizade” com o objetivo
de promover uma reflexão sobre o significado da amizade, e qual a sua importância às pessoas
pode exercer na vida. Além disso, foi possível trabalhar a oralidade, a crítica e a sociabilidade
do grupo. Foi apresentado um filme sobre amizade chamado “Conduzindo miss Daisy” e logo
após foi feito uma roda de conversa onde foi feito comentários e troca de experiências sobre o
tema.
No oitavo encontro foi trabalhado o tema “Família” com o objetivo de propiciar uma
reflexão da estrutura familiar e o conhecimento da estrutura de outras famílias, e o
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relacionamento entre as pessoas da família, foi oportunizado uma atividade artística onde cada
um produziu um desenho que representasse a sua família. Os desenhos foram expostos na sala
e promoveu uma interação e reflexão sobre a importância da família
No nono encontro foi trabalho o tema “Teia do envolvimento” com o objetivo de
promover uma estimulação cognitiva, ao grupo foi solicitado que tentassem relembrar as
brincadeiras da infância e cantiga que gostavam, estimulando, portanto, a memória de longa
duração, que geralmente é preservada. Todos participaram e as brincadeiras e cantigas que
foram elencadas foram realizadas.
No décimo e último encontro foi feita uma confraternização onde teve um feedback do
grupo. Eles relataram uma melhoria na interação do grupo e que o processo de ensino
aprendizagem tinha ficado mais produtivo e prazeroso.
Foram utilizados como instrumentos técnicos-metodológicos duas técnicas com
trabalho de grupos: A oficina psicossocial e grupo operativo. Segundo Afonso (2006) a oficina
psicossocial é um trabalho estruturado com grupos, independentemente do número de
encontros, sendo focalizado em torno de uma questão central que o grupo se propõe a elaborar,
em um contexto social. A elaboração que se busca na oficina não se restringe a uma reflexão
racional, mas envolve os sujeitos de maneira integral, formas de pensar, sentir e agir.
O grupo operativo criado por Pichon Rivière define-se por um conjunto de pessoas com
um objetivo comum de discussões e tarefas que são colocadas em funcionamento por um
coordenador, cuja finalidade é obter, dentro do grupo, uma comunicação que se mantenha ativa,
ou seja, criadora. Nessa perspectiva a aprendizagem é centrada nos processos grupais e coloca
em evidência a possibilidade de uma nova elaboração de conhecimento, de integração e de
questionamentos acerca de si e dos outros (BLEGER, 2007).
Os trabalhos foram realizados e preparados com muito cuidado e com muita prudência,
pois faz-se mister salientar que ao se trabalhar com grupo de idosos primeiramente é necessário
respeitar as características e ter cuidados para não agir de forma em que eles se sintam
infantilizados. Toda precaução em relação às palavras a serem escolhidas foi fundamental para
que gerasse empatia. Os temas foram escolhidos a partir de três eixos, o primeiro a saúde na
terceira idade (mente e corpo) com o objetivo de informar sobre a importância do bem-estar
não apenas físico, mas também mental para uma vida saudável. O segundo o envelhecer como
parte do desenvolvimento humano: desafios e possibilidades com o intuito de desestigmatizar
os estereótipos e preconceitos acerca do envelhecer, elaborando melhores caminhos para o
enfrentamento das dificuldades decorrentes ao envelhecimento. O terceiro a educação não tem
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idade, nesse eixo entrou os temas relacionados a importância da alfabetização.
É importante salientar que cada indivíduo vive o envelhecimento de uma maneira
singular, dessa forma os temas foram selecionados com o foco do processo que era a
alfabetização e interação do grupo, mas respeitando as limitações e especificidades de cada um
dos participantes. A prática possibilitou engajamento e reflexão das idosas sobre suas questões
subjetivas ligadas à autoestima e realização pessoal. Houve também a oportunidade de trocas
de experiências, elaboração de novos sentidos atribuídos às suas histórias, aumento da
autoestima, autoconsciência e aperfeiçoamento da autoimagem.

CONCLUSÃO
Diante da busca por qualidade de vida e inserção social, pode-se avaliar o trabalho
positivamente, pois as técnicas grupais, aliadas a escuta especializada de cuidado e
acolhimento, propiciaram às participantes a oportunidade de expor sentimentos e ampliar suas
possibilidades que consequentemente refletiram na melhoria no processo de ensino
aprendizagem. As estratégias adotadas foram bem aceitas pelo grupo e houve participação ativa
de todas as envolvidas, sendo corroboradas nas avaliações verbais realizadas espontaneamente
por todas as participantes.
O trabalho proporcionou a inserção das idosas nos diálogos, estimulando a conversação
em grupo, melhorando assim os relacionamentos interpessoais, a partir de valores como a
tolerância, a paciência, o respeito e a admiração das experiências compartilhadas. Como
resultado, houve melhora nas habilidades cognitivas, visto que teve melhoria nos resultados das
avaliações que a professora aplicou ao grupo, como também nas relações entre os membros do
grupo e na compreensão de que a velhice é mais uma etapa de crescimento pessoal, e que é
fundamental desfrutá-la com autonomia e dignidade.
É importante ressaltar que o trabalho realizado não esgota a necessidade de intervenções
permanentes no grupo das participantes. A psicologia contribui para a superação dos impactos
sociais advindos do envelhecimento natural do ser humano, em questões ligadas a sentimento
de abandono, inutilidade e o medo da morte na vida cotidiana do idoso contemporâneo.

REFERÊNCIAS
REVISTA CATRUMANA, v. 1, n.1, 2020.

Intervenções psicossociais: relato de uma experiência de...

38

AFONSO, M. L. M. (Org.). Oficinas em Dinâmica de Grupo: um método de intervenção
psicossocial. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006.
BLEGER, J. Temas de psicologia: entrevistas e grupos. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
CACHIONI, M.; NERI, A. L. Educação e velhice bem-sucedida no contexto das
universidades da terceira idade. In: NERI, A. L.; YASSUDA, M. S.; CACHIONI, M.
(orgs.). Velhice bem-sucedida: aspectos afetivos e cognitivos. Campinas (SP): Papirus,
2004. p. 29-50.
GONÇALVES, A. M.; PERPÉTUO, S. C. Dinâmica de grupos na formação de lideranças.
9. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. p. 25-36.
PAPALIA, D. E. Desenvolvimento Humano. 10. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.
PAPALIA, D. E.; OLDS, S. W.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento humano. Porto Alegre:
Artmed, 2006.
RABELO, A. A. Processos Grupais. In: COELHO JUNIOR, A. G.; RABELO, A. A.
Psicologia Social. Montes Claros: Unimontes, 2010.
RODRIGUES, M.; AYABE, N. H.; LUNARDELLI, M. C. F.; CANÊO, L. C. A preparação
para a aposentadoria: o papel do psicólogo frente a essa questão. Revista Brasileira de
Orientação Profissional, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 53-62, ago. 2005.
SOUZA, M. M. C. O analfabetismo no Brasil sob enfoque demográfico. Cadernos de
Pesquisa, n. 107, p. 169-186, jul. 1999.

REVISTA CATRUMANA, v. 1, n.1, 2020.

Percepção dos usuários em relação à assistência...

39

PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS EM RELAÇÃO À ASSISTÊNCIA
PRESTADA EM UM CAPS NO NORTE DE MINAS GERAIS
Flávia Zizina de Freitas Mendonça10
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RESUMO
A história da loucura no Brasil foi marcada por muitas lutas e desafios. Com o advento da
Reforma Psiquiátrica teve como sua maior conquista o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
O CAPS refere-se a um serviço aberto e comunitário de saúde do Sistema Único de Saúde
(SUS). Este modelo surge como necessidade de oferecer um tratamento digno e humano,
através de ações terapêuticas agindo em conjunto com um acompanhamento multidisciplinar.
A pesquisa se concretizou por meio de revisão bibliográfica, considerando trabalhos
acadêmicos publicados em meio digital, no período de 2014 a 2018, nas bases de dados Scielo,
Google Acadêmico e Lilacs. Conclui-se que apesar das transformações ocorridas com a reforma
psiquiátrica no Brasil, existem severas lacunas no exercício dos direitos humanos pelas pessoas
com transtornos mentais, portanto há muito o que dicutir no meio social nas academias, e a
partir deste, venhamos auxiliar nas formas de propor uma política mais humanizada, e que as
pessoas com transtornos mentais e seus familiares conheçam seus direitos para poder exigi-los,
tornando-se reais sujeitos de direitos e cidadãos.
Palavras-chave: Percepções; Serviços da saúde; Saúde mental; CAPS.
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ABSTRACT
The history of madness in Brazil was marked by many struggles and challenges. With the advent
of the Psychiatric Reform had as its greatest achievement the Center for Psychosocial Attention
(CAPS). The CAPS refers to an open and community health service of the Unified Health
System (SUS). This model emerges as a need to offer a dignified and humane treatment, through
therapeutic actions acting together with a multidisciplinary follow-up. The research was carried
out through a bibliographical review, considering academic papers published in digital media,
from 2014 to 2018, in the Scielo, Google Academic and Lilacs databases. It is concluded that
despite the transformations that occurred with the psychiatric reform in Brazil, there are severe
gaps in the exercise of human rights by people with mental disorders, so it is a long question of
what to say in the social environment in the academies, and from this, let us help in the ways
of proposing a more humanized policy, and that people with mental disorders and their families
know their rights to be able to demand them, becoming real subjects of rights and citizens.
Keywords: Perceptions; Health services; Mental health; CAPS.

INTRODUÇÃO
O objetivo do presente trabalho é apresentar um projeto de trabalho de conclusão de
curso na área de Psicologia, que abordará sobre a humanização no atendimento na rede CAPS.
No entanto, para entendermos sobre os Centros de Atuação Psicossocial (CAPS) é importante
conhecer um pouco sobre a sua trajetória histórica, de como era o tratamento aos usuários do
serviço, tendo como propósito discutir a questão da percepção no atendimento à essas pessoas,
apontando os principais desafios no atendimento nas redes CAPS II na cidade de Montes
Claros-MG de modo a identificar itens que favoreçam o serviço.
Na Idade Média, os loucos eram vistos como indivíduos, porém passaram a ser vistos
como pessoas pobres de espírito e doentes da alma (FOUCAULT, 2002). No final da Idade
Média se inicia uma nova visão de sujeito, a pessoa com transtorno mental começa, pouco a
pouco, a perder sua autonomia e seus direitos, e a sociedade passa a incorporar a imagem que
a igreja construiu, submetendo esse indivíduo a rituais religiosos de exorcismo. Nesse contexto
religioso o médico Johan Weyer já tentava desmitificar a crença de possessão sobrenatural como
causa dos problemas mentais, e arriscou demonstrar que o comportamento que caracterizava o
louco era oriundo de uma doença (WAIDMAN, 1998).
Já na Idade Moderna, ocorreu uma grande mudança no conceito de loucura, e os que
não trabalhavam e não produziam riquezas, eram considerados marginais e improdutivos, não
podendo compartilhar o espaço nessa nova sociedade. A Revolução Francesa, ao difundir novas
ideias relativas à defesa do ser humano, permitiu a Philippe Pinel, médico pioneiro no
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tratamento das pessoas com transtornos mentais, lançar as bases da moderna assistência
psiquiátrica (TUDIS; COSTA, 2000).
A história da saúde mental no Brasil, assim como a saúde em geral foi marcada por
muitas lutas e desafios. Com o advento da Reforma Psiquiátrica Brasileira evidenciada nos anos
1970, pelo Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental com o lema “por uma sociedade
sem Manicômios”, surgem avanços e processos de intervenção depois de uma era marcada por
mitos, maus-tratos e muitas mortes (AMARANTE, 2008).
A Reforma Psiquiátrica no Brasil começou por meio dos anos 1970 teve como maior
conquista o surgimento do CAPS. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), refere-se a um
serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa ocupação se da
a um lugar que é marcado para tratamento de pacientes com sofrimento mental, neuroses
severas, psicoses e demais quadros. Portanto sua persistência justifica assim a sua força no
cuidado intenso a população promovendo qualidade de vida (LABBATE, 2003, p. 73 apud
FERREIRA, 2016).
Contudo, a Reforma Psiquiátrica no Brasil tem como objetivo o paradigma da
desconstrução da loucura, por meio da cassação dos manicômios, mas também com o propósito
na defesa dos direitos humanos, assim como a construção de serviços substitutivos, desfazendo
a ideia de tratar o louco como enfermidade, e de encoraja-lo para seus direitos e a assim
desenvolver cidadania e subjetividades, garantindo assim a sua autonomia na sociedade
(SANTOS et al., 2017).
A reforma psiquiátrica é um movimento histórico de caráter social econômico e
político, composto por instituições, forças de diferentes origens e que se aplica em
diversos territórios nacionais, governo federal, estadual e municipal, nas
universidades, serviços de saúde, conselhos profissionais, associação de pessoas com
transtornos mentais e seus familiares, nos movimentos sociais etc. Compreendida
como um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais,
e no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das relações interpessoais que
o processo da Reforma psiquiátrica avança, marcado por impasses, tensões, conflitos
e desafios. (BRASIL, 2005, p. 6).

O primeiro CAPS surgiu no Brasil por volta do ano de 1986 na cidade de São Paulo,
onde se localizava o ambulatório de instancia técnica de Saúde Mental da Secretaria Estadual
de Saúde. No presente local evitava-se internações, e assim oferecendo acolhimento aos
agressores dos hospitais psiquiátricos e sendo ofertado um bom atendimento para usuários com
sofrimento mental, oferecendo um tratamento mais digno e humanizado através de ações
terapêuticas, agindo em conjunto com acompanhamento multidisciplinar (BRASIL, 2004, p. 77
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apud FERREIRA, 2016).
Com o efeito da Reforma psiquiátrica o CAPS surge como política humanizada que
valoriza todo o contexto de mudança, a reinserção social, como suporte a família no tratamento.
Nesse contexto, o indivíduo apresentava dificuldades na inserção no mercado de trabalho
devido ao sofrimento psíquico (COSTA et al., 2016).
As diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil se da ao cumprimento da
participação do cidadão na gestão dos serviços de saúde por meio de fortalecer a reintegração
sócia cultural com a atuação interdisciplinar dos indivíduos com sofrimento mental. A
participação tem sido considerada um fator relevante das políticas sociais e fundamental para
atingir o direito das pessoas. Contudo, a participação dos usuários na assistência a saúde é um
assunto importante quando se trata de saúde mental, já que a pouco envolvimento desses
usuários nas decisões sobre o tratamento (GONÇALVES; CAMPOS, 2017).
Destaca-se a Lei 8.080, 19 de setembro de 1990 instituiu o Sistema Único de Saúde que
ajudam a entender uma das suas essências (BRASIL, 1990).
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Desde 1990, a saúde mental passa pelo processo de mudança, a partir deste ano foram
evocadas as ideias do movimento de reforma sanitária e Psiquiátrica como paradigma na
efetivação dos cuidados de saúde mental, em um processo de desenvolvimento de um padrão
que compreendesse e respeitasse estas pessoas como ser humano (SANTOS et al., 2017).
Nesse sentido, Humanizar se traduz, então, como a inclusão das diferenças nos
processos de gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou do
grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Incluir para estimular a produção de
novos modos e novas formas de organizar o trabalho (BRASIL, 2013, p. 4).
Conforme Santos et al. (2017) nesse contexto de humanização, o tratamento em geral,
tem como elementos conhecer o protagonismo do sujeito envolvidos no processo de saúde e
doença, incluído tanto os usuários como trabalhadores. Como paradigma em compartilhar
coletivamente serviços prestados, afim de qualificar a oferta de operação do seus direitos.

METODOLOGIA
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Para o presente estudo realizou-se uma revisão bibliográfica sistemática, considerando
trabalhos acadêmicos publicados em meio digital, no período de 2014 a 2018, nas bases de
dados do Scielo, Lilacs e do Google Acadêmico. Foram adotados critérios específicos para a
coleta dos dados como a consideração de artigos publicados em língua portuguesa, no Brasil e
que fossem vinculados às Instituições de Ensino Superior.
Foram descartados, por conveniência, estudos governamentais e de Instituições do
Terceiro Setor, uma vez que o objetivo do presente estudo é avaliar a discussão sobre a temática
exclusivamente no meio acadêmico.
Para a pesquisa, foram adotados os seguintes descritores, de forma isolada e combinada:





Reforma Psiquiátrica
CAPS
Serviços de Saúde Mental
Psicologia

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quadro 1: número de artigos encontrados.
DESCRITOR
Reforma Psiquiátrica
CAPS
Serviços de Saúde Mental
Psicologia

TRABALHOS ENCONTRADOS
Google Acadêmico
Lilacs
Scielo
15
10
20
9
15
15
25
15
15
40
20
30
Total de trabalhos
encontrados

TOTAL
45
39
55
90

229

Fonte: Pesquisa realizada em maio de 2019.

Como se pode observar no Quadro 1, é muito pequena a produção acadêmica a respeito
da legislação em questão, sobretudo diante da relevância da temática. Feitas as devidas
combinações com os descritores eleitos para a presente pesquisa, foram encontrados 229
trabalhos que se enquadram nos critérios de elegibilidade. Para efeito da análise proposta, por
conveniência foram sorteados eletronicamente 6 (seis) artigos científicos, como mostra o
Quadro 2 a seguir:
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Quadro 2: trabalhos sorteados.

Trabalho
1. Direitos humanos de pessoas com transtornos
mentais: perspectiva de profissionais e clientes

2. O papel da atenção primária de saúde na
constituição das redes de cuidado em saúde
mental
3. Produção do cuidado em saúde mental: desafios
para além dos muros institucionais
4. Percepção fenomenológica dos profissionais do
centro de atenção psicossocial (CAPS): vivências
e desafios da prática em saúde mental
5. Qualidade do cuidado em dois centros de atenção
psicossocial sob o olhar de usuários
6. Avaliação da estrutura dos Centros de Atenção
Psicossocial da região médio Paraopeba, MG.

Bases de Dados
Google
Acadêmico

IES de Origem
UERJ- Rio de
Janeiro

Lilacs

UFRJ- Rio de
Janeiro

Lilacs

João PessoaParaíba

Lilacs

UFF- Niterói – SP

Scielo

São Paulo – SP

Scielo

Paraopeba – MG

Fonte: Pesquisa realizada em maio de 2019.

Artigo 01. Verifica-se uma discussão acerca dos Direitos humanos de pessoas com
transtornos mentais: perspectiva de profissionais e clientes. Realizado com profissionais de
saúde e clientes de um Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) de um município do interior
do Estado de São Paulo. Os clientes descreveram experiências de desrespeito e maus tratos
vivenciados no contexto das relações sociais de forma geral, e a violação dos direitos humanos.
A partir deste cenário foi evidenciado clientes e profissionais argumentam que a discriminação
e o preconceito prejudicam a concretização dos direitos das pessoas com transtornos mentais.
Além disso, os participantes apontaram o respeito mútuo como fator fundamental para a
prestação de um bom atendimento e para a efetivação dos direitos humanos. Vale ressaltar
também a importância dos profissionais que aprimore seus conhecimentos sobre os direitos dos
clientes para, transmiti-los, e que estes profissionais seja facilitadores do envolvimento dos
clientes e famílias é relevante para a consolidação dos direitos.
Artigo 02. Discute os desafios de compreender experiências de usuários em dois Centros
de Atenção Psicossocial (CAPS), localizados em Fortaleza, Ceará, no que concerne à qualidade
do cuidado conferido pelos profissionais. Na análise processamento e interpretação do material
discursivo evidenciaram três dimensões, categorizadas conforme segue: a) aspectos formais da
assistência; b) humanização e acolhimento; e c) integralidade e clínica ampliada. A pesquisa
desvelou a importância do acolhimento, a ambiência, a boa interação entre profissionais e
usuários, o monitoramento medicamentoso e a humanização como os principais elementos que
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conferem o estatuto de atendimento de qualidade em saúde mental. Nas considerações finais,
os autores ressaltou as relações intersubjetivas estabelecidas entre profissionais e usuários que
revelaram uma articulação necessária com os aspectos formais em relação ao cuidado da saúde
mental.
Artigo 3. Trata se de práticas e estratégias de Cuidado à Saúde Mental desenvolvida
pelas equipes de atenção primária na área urbana de Pesqueira/PE. Foi obtido os seguintes
resultados: Os usuários com transtorno mental e/ou sofrimento psíquico são atendidos,
principalmente, nas unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde, sendo, então,
referenciados para o CAPS. As estratégias e práticas de Cuidado em saúde mental variam de
acordo com a experiência de cada profissional e são centradas na consulta médica, prescrição e
controle da medicação. Devido à recente implantação do CAPS, a rede de atenção psicossocial
do município apresenta problemas de estruturação e coligação entre os diferentes pontos de
assistência, a exemplo da dificuldade de estabelecimento de fluxo de referência e contra
referência.
Artigo

4.

O

artigo

traz

algumas

problematizações

sobre

desafios

da

desinstitucionalização no cuidado em saúde mental a partir de um Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) de João Pessoa- PB. A pesquisa foi realizada no ambiente de trabalho, no
qual os pesquisadores participavam das reuniões de equipe e acompanhavam a produção do
cuidado dentro e fora do CAPS. No processo de educação permanente junto à equipe do CAPS,
foi possível produzir visibilidade a três movimentos: a invisibilidade do território vivo na
produção das redes de cuidado; a necessidade do matriciamento como articulador das ações do
CAPS e a atenção básica; e os impasses para a desinstitucionalização da vida. Contudo os
autores apostam no movimento de abrir-se ao mundo vivo da cidade, que a saúde mental
consiga produzir cuidados para além do sofrimento psíquico, se ocupando com a produção de
vida das pessoas.
Artigo 5. A Reforma Psiquiátrica trouxe mudança de paradigmas na atenção psicossocial
com relação aos processos de reorganização do modelo assistencial e ás praticas cotidianas em
curso sos serviços substutivos .Considerando a interdisciplinaridade como uma estratégia
importante para a organização do trabalho no atendimento aos usuários do CAPS torna-se
relevante a dimensão das percepçõesno contexto das práticas da equipe de saúde mental.
Nesse sentido, o estudo visa compreender a percepção dos profissionais de saúde mental
acerca da desinstitucionalização e suas experiências vivenciadas nas práticas cotidianas do
cuidado no contexto do CAPS. Através dos dados coletados pela pesquisa se obteve seguintes
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resultados: Primeira categoria: Os sentidos da desinstitucionalização para os profissionais do
CAPS, que abrangeu duas subcategorias: A desinstitucionalização como um Processo: Uma
ponte na interação com a família e sociedade. – Segunda categoria: A desistitucionalização da
existência humana do paciente que abrangeu: Aprendendi a conviver não mais enclausurados;
fortalecimento de vínculos; o prenconceito e o estigma do paciente psiquiátrico. Terceira
categoria: Desafios da prática do cuidado singular em saúde mental. Pode-se concluir que o
estudo mostra que a nova experiência do paciente desintitucionalizado e inserido no novo
modelo, precisa reaprender a viver em grupo, a conviver, uma vez que a existência do sujeito
ainda está institucionalizada, mostrando a dimensão expressiva do corpo que ainda vive o
modelo encarcerado.
Artigo 6. O estudo teve como objetivo avaliar as instalações físicas, recursos humanos
e atividades desenvolvidas nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da região do Médio
Paraopeba, Minas Gerais, Brasil. O estudo de avaliação sobre aspectos das dimensões de
estrutura e processo propostos por Donabedian, baseado nas recomendações do Ministério da
Saúde e legislação vigente, por meio de formulários semiestruturados para entrevista com
gestores e observação direta nos CAPS. O estudo foi realizado em em 12 CAPS estudados,
foram encontradas todas as estruturas físicas mínimas recomendadas, equipe de profissionais
completa e em número superior ao estipulado pela legislação; a utilização de espaços
comunitários, comunicação e troca de informações com os demais pontos da rede de atenção
era deficiente em grande parte dos serviços. Embora houvesse adequação na maioria dos
aspectos, observaram-se deficiências; a definição de critérios e a atualização de legislações são
necessárias para melhoria dos serviços e atendimento da proposta de trabalho em rede.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os objetivos do estudo foram alcançados, com algumas limitações, como um número
reduzido de artigos, acredita-se que o estudo merecia mais tempo, que merecia uma amostra
maior de artigos. Por fim, conclui-se que o tema é relevante para a Academia especialmente
para a Psicologia, no tocante do usuário da saúde mental.
Com base nos conhecimentos teóricos, é fundamental o desenvolvimento de
intervenções que busquem facilitar a apropriação de direitos pelas pessoas com transtornos
mentais. É importante também que os profissionais de saúde aprofundem cada vez mais seus
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conhecimentos sobre os direitos dos pacientes para, então, transmiti-los, e que as pessoas com
transtornos mentais e seus familiares conheçam seus direitos para poder exigi-los, tornando-se
reais sujeitos de direitos e cidadãos.
Apesar das transformações ocorridas com a reforma psiquiátrica no Brasil, existem
severas lacunas no exercício dos direitos humanos pelas pessoas com transtornos mentais.
Percebe-se que estamos longe de atender de forma como gostaríamos, faltam um atendimento
mais especializado, os dados mostram que ainda que indiretamente a muito que fazer, precisase melhorar a discussão dentro da academia, existem demandas não atendidas. Trata-se de um
problema de ordem social com rebatimentos na saúde coletiva, com impactos uma vez que tais
demandas sempre chegarão nos CAPS e nos serviços de setor Público.
É desejavél que novos e mais aprofundados estudos sejam realizados com esta temática
para que possamos melhorar e aperfeiçoar o atendimento especializado em saúde mental no
setor público.
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RESUMO
O estudo presente objetivou avaliar a motivação dos estudantes do ensino fundamental para
participação em aulas da disciplina Educação Física, assim investigar as possíveis razões da
desmotivação dos alunos em participar das aulas, tal como atinar para quais conteúdos
despertam maior interesse dos estudantes e assim apontar soluções para maior participação dos
estudantes nas aulas. Foi produzida neste estudo uma revisão de literatura, baseada em fontes
do ano de 2012 a 2017 indexada nas bases eletrônicas de dados Scielo, Google acadêmico e
Pubmed. Para escolha dos artigos foram empregues os descritores: Motivação, Desmotivação,
Educação Física, Ensino Fundamental. Professor. Foi possível verificar que a motivação é algo
pessoal e mutável, ela se torna mais eficaz quando ocorre intrinsecamente e deve o professor
traçar estratégias para que a mesma aflore em seus alunos. A aprendizagem e prazer dos alunos
dependem diretamente da motivação empregada às atividades propostas. A motivação é fator
primordial para o bom desempenho da disciplina, pois é o que incentiva a participação e prazer
ao realizar as atividades propostas tanto de docentes quanto de discentes, ao se fazer uso de
estratégias para motivação dos indivíduos o processo de ensino aprendizagem tende a ocorrer
com maior aproveitamento.
Palavras-chave: Motivação. Desmotivação. Educação Física. Ensino fundamental. Professor.
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ABSTRACT
This study aimed to evaluate the motivation of elementary school students to participate in
classes in Physical Education, thus investigate the possible reasons for students 'lack of
motivation to participate in classes, as well as to find out which contents arouse students' interest
and thus Solutions for greater student participation in class. A literature review, based on sources
from the year 2012 to 2017, indexed in the electronic databases Scielo, Schoolar Google and
Pubmed, was produced in this study. To choose the articles were used the descriptors:
Motivation, Desmotivation, Physical Education, Elementary Education. Teacher. It was
possible to verify that the motivation is something personal and changeable, it becomes more
effective when it occurs intrinsically and the teacher must devise strategies for it to grow in its
students. The learning and pleasure of the students depends directly on the motivation employed
for the proposed activities. Motivation is a key factor for the good performance of the subject,
since it is what encourages participation and pleasure when carrying out the proposed activities
of both teachers and students, when making use of strategies to motivate individuals the process
of teaching learning tends to occur more successfully.
Keywords: Motivation. Demotivation. Physical Education. Elementary school. Teacher.

INTRODUÇÃO
Na área da Educação Física há três blocos de conhecimento definidos pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN’s. São eles: Esportes, jogos, lutas e ginásticas seguidos de
Atividades rítmicas e expressivas e por fim; Conhecimentos sobre o corpo. O primeiro bloco,
é talvez aquele que mais se aplica à realidade das aulas da disciplina citada, seria ele o que
contempla os esportes individuais e coletivos, os jogos e ainda as lutas e as ginásticas. O
segundo bloco enquadra-se em atividades artísticas e de dança. O último bloco pode ser aquele
com menos vivência em ambiente escolar já que o mesmo vem discorrer sobre conhecimentos
anatômicos, fisiológicos e bioquímicos (RONDINELLI, 2015).
Lamentavelmente, independente da definição de conteúdos, poucos são ensinados em
aulas, os alunos apresentam certo comodismo, exibindo uma desmotivação muito grande, dessa
forma, muitos não participam das aulas impossibilitando assim que se alcance um dos objetivos
dos PCN’s: “conhecer e cuidar do corpo, valorizando hábitos saudáveis como um dos aspectos
básicos da qualidade de vida. Além de agir com responsabilidade no que diz respeito à sua
saúde e à saúde coletiva” (BRASIL, 1998, p. 5).
Segundo Pinheiro et al. (2013) a Educação Física é eleita a disciplina com maior
aceitação pela maioria dos estudantes das mais variadas faixas etárias e gêneros. Sendo que as
modalidades esportivas, jogos e brincadeiras são os conteúdos mais utilizados nas aulas da
disciplina no ensino fundamental. No entanto, acontece uma contradição quanto ao fato de a
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Educação Física ser uma das disciplinas preferidas dos alunos, este fato não implica que todos
os alunos a pratiquem de forma igualitária, já que no horário das aulas é grande a quantidade
de alunos que não participam ativamente. Percebe-se desmedida falta de interesse de uma
numerosa quantidade de alunados no que se refere à atuação nas aulas de Educação Física
Escolar.
Para Flores (2012) o professor de Educação Física tem grande influência sobre seus
alunos, seja por questões relacionadas à saúde e suas competências física ou ainda a questões
comportamentais que lhe permite moldar o caráter do alunado, podendo conhecê-lo a fundo e
proporcionar experiências agradáveis ou não, tendo em suas mãos, se desejar, uma importante
ferramenta metodológica: a motivação.
Mesmo com tal mérito do professor de Educação Física, seu trabalho não se torna mais
fácil, pois de acordo com Silva e Sampaio (2012) o aluno não muitas vezes não demonstra
interesse pela aprendizagem técnica, nem tão pouco pela participação em aulas teóricas. O que
de modo evidente dificulta seu trabalho, neste momento o professore necessita de artimanhas
pedagógicas que motivem estes jovens.
Conforme Pimentel (2017) motivação diz respeito ao ato de motivar alguém ou ainda
descreve elementos capazes de designar a conduta de um indivíduo. Assim motivação são atos
que estimulam a realização de determinada atividade. Leite et al. (2012) ressaltam que a
motivação assegura os indivíduos envolvidos assumam resultados superiores, pois aumentam
o rendimento e qualidade sobre a atividade exercida. Desta forma constata-se que para bom
desenvolvimento da ação é necessário estar minimamente motivado.
O mesmo autor ressalta que instituições que honram o peso da motivação estão muito
mais propensas a alcançar seus objetivos, consequentemente dando-se por satisfeitos ao termino
da atividade proposta (LEITE et al., 2012).
A Educação Física é uma potente ferramenta metodológica com vertentes educacionais
e relacionadas à saúde de crianças e adolescentes, sendo ela auxiliar neste processo de
aprendizagem almeja-se que empregue uma grande dose de motivação as aulas. Para Sampedro
et al. (2012) a motivação pode ocorrer devido a vários fatores (intrínsecos e extrínsecos) no
entanto é necessário que a equipe pedagógica trace estratégias de ação para que o alunado
participe e permaneça constante diante das atividades propostas em aula; estimulando a
motivação pessoal e coletiva, buscando desvendar os motivos que os levam a participar de
forma voluntaria da aula.
São vários os fatores (des)motivacionais provenientes tanto de professores quanto de
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alunos. Zambon e Rose (2012) explicam que a motivação é algo que se tem ou não, alegando
assim que por vezes um resultado negativo na aprendizagem do aluno se deve a falta dessa
motivação. Nessa perspectiva, para Monteiro et al. (2012) o professor tem a função de produzir
atividades que gerem interações sociais além de incutir nos alunos anseios que os mantenham
ativos durante o processo de interação.
É importante ressaltar que a motivação é algo pessoal, portanto cada indivíduo
demonstra seu próprio nível de motivação para cada atividade. Logo o professor deve manterse em constante atualização de métodos e procurar optar por conteúdos diversificados e
motivantes, o que fará com que os interesses das turmas sejam sanados e evitar que a imprecisão
trazida pela falta de motivação traga dúvidas sobre quão motivados seus alunos são/estão
(MACHADO et al., 2012).
Por conseguinte, falar sobre motivação implica em averiguar os motivos que
influenciam em um determinado comportamento, isto implica que todo comportamento é
motivado por algo ou alguém. Assim motivação é um termo que compreende qualquer
comportamento dirigido para um objetivo, provocando assim a efetivação da ação desejada
(JANUÁRIO et al., 2012).
Isto posto, de acordo com Zambon et al. (2012) a motivação sob um olhar pedagógico
propõem estimular o aluno a fazer algo ou aprender algo. Dessa forma motivação está
diretamente ligado ao aprender, o professor neste processo é importante ferramenta, no entanto
para aquele que ministra aulas de Educação Física a tarefa se torna ainda mais difícil, visto que
para Ferreira et al. (2014) a maioria dos alunos enxergava nas aulas algo desmotivante para o
ensino do esporte, descrito por uma série de motivos indo desde ausência de materiais, passando
por infraestrutura escolar e chegando ao menosprezo da disciplina. Assim sendo os conteúdos
da Educação Física demandam uma carga de motivação maior devido ao não interesse dos
alunos por atividades físicas.
Nessa perspectiva essa pesquisa objetivou analisar a motivação dos estudantes do ensino
fundamental II para participação nas aulas de Educação Física, justificando-se pela falta de
estímulos/motivação dos alunados a realização e participação das aulas, ansiando por aulas de
Educação Física mais ativas e participativas.
Para esse fim, foi desenvolvida uma revisão de literatura, indexada nas consequentes
bases eletrônicas de dados Scielo, Google acadêmic e Pubmed. Para escolha dos artigos foram
utilizados os descritores a se seguir: Motivação, Desmotivação. Educação Física, Ensino
Fundamental. Professor.
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Para critérios de inclusão foram selecionados estudos que relatavam experiências
vividas durante aulas da disciplina educação física que descreviam a participação e motivação
nas aulas, sendo estes artigos escritos no idioma português no período do ano de 2012 a 2017.
E excluídos artigos que antecedem ao ano de 2012 e ainda os que não contribuem para a
temática proposta.

REVISÃO DE LITERATURA
Educação física e motivação intrínseca e extrínseca
A Educação Física permeia o cenário educacional há muito tempo, desde meados do
século XIX, quando ainda era conhecida como simplesmente ginástica, de lá para cá passou por
vários conflitos inclusive políticos, até chegar ao cenário que se encontra atualmente
(MONTEIRO, 2014).
Os PCN’s subdividem os conteúdos da Educação Física em três blocos, sendo eles o
Esporte, os Jogos e Ginástica, seguidos das Atividades Expressivas e Rítmicas e o
Conhecimento sobre o corpo, tais conteúdos dão direcionamento a disciplina (BRASIL, 1998).
Baseada nos conteúdos especificados a Educação Física se molda na escola,
oportunizando aos envolvidos o desenvolvimento de diversas capacidades como cognitivas,
motoras, intelectuais e ainda viabilizar a socialização entre os alunos, desde que os alunos se
entreguem a tal e não simplesmente pratique por praticar (QUADROS et al., 2014).
Diante do exposto, para que possamos desempenhar bem as atividades rotineiras, assim
como as atividades das aulas de Educação Física é com mínimo grau de êxito e satisfação é de
extrema importância que nos mantenhamos motivados a executar tal ação, visto que a
motivação é causa incontestável no desenvolvimento das atividades, dessa maneira as aulas de
Educação Física necessitam desse fator para que a participação e permanência dos educandos
aconteçam de forma satisfatória (PANSERA et al., 2016).
A motivação em um âmbito educacional é de total relevância, pois permite ao aluno está
mais introduzido dentro do processo de ensino aprendizagem, para Lira e Silva (2015) a
motivação é aquilo que estimula alguém a executar determinada tarefa e garante a
aprendizagem mais eficaz.
Sabendo o que é motivação, devemos entender que ela se manifesta de duas formas:
Intrinsecamente e Extrinsecamente, pois para que o sujeito se motive e se mantenha motivado
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são necessárias causas do meio interno e externo (PANSERA et al., 2016).
A principal propriedade da motivação intrínseca é que ela possui iniciativa e desejo
próprio, De acordo com Peres; Marcinkowski (2012) este tipo de motivação é oriunda do querer
que vem de dentro do indivíduo, ou seja, sua vontade pessoal, algo que ele goste de fazer, um
estimulo pessoal.
Já a motivação extrínseca se caracteriza por ser o oposto da descrita acima. Esta se
define como algo que necessita dos agentes externos para acontecer. De acordo com Pizani
(2016) a motivação extrínseca leva o indivíduo a realizar a atividade proposta com intenções
de beneficiar a si próprio, ou seja, a espera de alguma recompensa.
Do ponto de vista educacional a motivação em si é crucial para o processo de ensino
aprendizagem, no entanto a motivação intrínseca é mais produtiva visto que o a aluno que a tem
se compromete de fato com a aprendizagem, não visando qualquer outro tipo de privilegio, haja
vista que o aprazimento advindo da motivação extrínseca não é pela atividade em si, mas sim
pelas consequências ocasionadas devido a ela (LEAL et al., 2013).

Aspectos motivacionais
Para Ramos e Goeten (2015) no contexto escolar a motivação é algo que direciona os
alunos serem indivíduos determinados, capazes de tomar decisões e que galgam conhecimento.
Como já sabido a motivação está fortemente atrelada ao bom desempenho das aulas de
Educação Física, uma vez que a aprendizagem é por vezes mensurada a partir da mesma
(PAULINO; SÁ; SILVA, 2016). No entanto são vários os fatores que auxiliam neste processo
de motivação, visto que para que nos sintamos motivados necessitemos de fatores que nos
induzam e conduzam a tal (LIRA; SILVA, 2015).
Dentre os aspectos que nos motivam estão diversas causas, podendo elas serem pessoais
ou coletivas, e de tantas outras origens, aqui serão retratadas alguns dos mais comuns atos e ou
fatos (des)motivacionais. O professor, os alunos e as habituais ocorrências vivenciadas em aula
são alguns aspectos que designam uma aula com bom desenvolvimento ou não (USTRA;
SANTOS; ARANTES, 2015).
Considerando que uma aula com bom desenvolvimento é aquela que conta com a
participação, permanência e aproveitamento do aluno, a desmotivação dos educandos é uma
condição que afeta diretamente as aulas de Educação Física. Ela vai alem da não participação
nas aulas, influencia ainda na qualidade e desenvolvimento das mesmas (ARAUJO, 2015).
De acordo com Alves e Cardoso (2016) os estudantes diferem entre si no que diz respeito
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à motivação, pois são vários os quesitos que contribuem para tal entre eles podemos nos deparar
com questões psicológicas, motoras e outras manifestações que estimulam os estudantes a
aprendizagem.
Ainda segundo os mesmos autores, entre as características que estimulam os estudantes
a pratica das aulas de Educação Física estão a autonomia dos mesmos, bem como a aptidão para
a prática do esporte, a interação afetiva e social no decorrer das aulas e questões estéticas que
começam a despontar com maior influência ao final do ensino fundamental (ALVES;
CARDOSO, 2016).
Ainda com relação aos alunos, as perspectivas que podem intervir em uma circunstância
de falta de interesse se multiplicam, podendo recorrer às experiências anteriores que não
obtiveram resultados positivos, ou ainda a influência da família e questões psicológicas e
físicas. Quanto ao que diz respeito ao professor as condições de trabalho é um fator degradante
a sua motivação, bem como quantidade de alunos muitas vezes excedente. Não menos
importante consta ainda a falta de materiais pedagógicos e esportivos e infraestrutura do
ambiente escolar (CARLINDO; OLIVEIRA, 2015).
Constantes estudos garantem que as maiores causas da desmotivação para a Educação
Física são direcionadas aos estudantes por serem os indivíduos que se beneficiam do feito.
Ambientes maçantes, adversidades entre alunos e professor, grade curricular, metodologia
utilizada pelo docente são infortúnios que devem ser contornados para que se tenha o mínimo
de evolução referente às aulas. No entanto apesar de nos apoiarmos na literatura nada é mais
certeiro que ouvir abertamente a opinião dos próprios alunos sobre o assunto (RAMOS;
GOETEN, 2015).
De acordo com Carlindo e Oliveira (2015) entende-se que os fatores motivacionais
estabelecem uma conexão entre alunos e educadores o que garante a efetiva ação de ensino
aprendizagem. De tal modo é significativo conhecer a fundo as necessidades, limites e
elementos de agrado do aluno durante o processo de construção de aprendizagem.
Em estudo realizado com 22 alunos, do terceiro ao quinto ano do fundamental II de duas
instituições da rede pública localizadas na região interiorana do Rio Grande do Sul, foi apontado
que a Educação Física realmente auxilia o rendimento escolar dos alunados, no entanto é grande
a parcela de alunos que se sentem desmotivados para a pratica da disciplina, tal fato é
preocupante, deve o professor examinar detalhadamente cada caso e identificar suas
características desmotivantes com o propósito de melhorar seu desempenho escolar (NUNES
et al., 2014).
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Por conseguinte, é de extrema importância reconhecer os agentes que despertam os
indivíduos a participar das aulas, pois isto garante a eles uma intervenção pedagógica de
qualidade e eficaz, dado que a motivação é decisiva para o desenvolvimento das atividades
propostas (ALVES et al., 2016).

O professor de educação física diante da motivação de seus alunos
Sabendo que a motivação é algo pessoal, a responsabilidade de estimular e motivar cada
criança de uma sala de aula se torna ainda maior. Tendo em vista que esta é a função do
professor, este deve traçar métodos e estratégias para que o alunado se desenvolva através delas,
consequentemente as aulas se darão mais participativas e producentes (PALUDO, 2015).
Para Rufini et al. (2012) o norteador da motivação dos alunos é o professor, diante de
tal fato o mesmo deve assumir uma postura de líder que se mantém comprometido com a
educação, cria estratégias de ação, incentiva a autonomia dos alunos, os tornam mais
determinados e competentes, além de manter a si próprio estimulado e fiel ao gosto pela
profissão docente. Pois, de acordo com Baracho et al. (2012) o professor é quem toma a frente
de todas as situações criadas em aula, o mesmo ostenta o papel de figura mais motivadora neste
meio, ao menos se espera que seja, dado o fato de que cabe ao professor incutir em seus alunos
tais anseios e pensamentos relacionados a aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Ele deve
perceber neste momento aqueles que se entregam à disciplina e aqueles que se dispersam,
muitas das vezes por se considerarem menos habilidosos que outros na parte prática da
disciplina ou questões de socialização e ainda aspectos físicos.
O professor muitas vezes é o personagem de mais contato com as crianças diariamente,
podendo observa-las e analisa-las nas mais distintas situações e relações, isso possibilita a ele
compreender melhor cada pensamento e atitude e assim traçar estratégias que motivem
coletivamente ou individualmente seus alunos, além de auxiliar a moldar o caráter do mesmo,
seu papel é fundamental para que as crianças se reconheçam seguras e motivadas enquanto
alunos (QUADROS et al., 2014).
Ainda de acordo com Quadros et al. (2014), o professor de Educação Física deve
planejar suas aulas para que elas aconteçam de forma dinâmica, prazerosa e produtiva,
oportunizando aos alunos se expressarem e darem sugestões, tomando decisões e assim estar
cada vez mais inseridos no contexto escolar, participativos e motivados.
Sabe-se que a Educação Física na escola está fortemente atrelada ao esporte, no entanto
é desagradável a título de aprendizagem que muitas vezes esteja relacionada tão somente a
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competição, fomentando o individualismo, dessa forma os alunos que possuem maior
habilidade motora e cognitiva são exaltados em comparação àqueles que não se relacionam tão
bem com o esporte. Nesse sentido o docente deve estar atento e priorizar o coletivo e não
objetivar a esportivização em suas aulas (QUADROS et al., 2014).
Diante do exposto Martins e Freire (2013) compartilham da ideia de que a tão falada
motivação dos alunos é de total responsabilidade dos professores e para que eles cumpram com
suas atribuições é necessário que toda a equipe pedagógica da escola se empenhe e crie
dinâmicas motivacionais de forma informal e com aspectos comuns ao dia a dia, as quais
deverão motivar os alunos a prática das atividades propostas, e não somente submeter ao
alunado poucas vivencias para que se preencha a carga horária estipulada.
Tenório (2014) realizou um estudo com 119 escolas públicas da cidade de Recife, sobre
motivação de professores e estudantes na disciplina de Educação Física, em seus relatos ficou
comprovado que o professor deve se manter motivado a fim de motivar seus alunos. Constatouse que o grau de motivação dos estudantes aumentou gradativamente após a inserção de
estratégias motivantes por parte dos professores, em relação as aulas aplicadas antes do estudo.
Machado (2012) nos chama atenção a um ponto relevante: que haja um cuidado para
que o professor não se fixe tanto a ideia de motivar a ponto de controlar seus alunos, pois o ato
e interesse devem ser espontâneos, os educandos precisam compreender que as estratégias
utilizadas são para que o processo de ensino aprendizagem transcorra da forma mais satisfatória
possível. Assim sendo é importante que todos os envolvidos reconheçam as ações realizadas
para que sejam seres motivados para a Educação Física no contexto escolar.

Limitação do estudo
O maior obstáculo encontrado na realização deste estudo foi a escassez de estudos
relacionados à motivação e desmotivação de estudantes do ensino fundamental no período de
2012 a 2017. Tal fato pode se dar a individualidade e vastidão referente à motivação de cada
indivíduo.
Não obstante, as considerações relatadas neste estudo puderam transmitir a importância
de motivar a comunidade escolar para a prática da Educação Física, para melhores condições
de aprendizagem, físicas e de saúde. É importante ressaltar que o estudo não esgotou todas as
fontes de pesquisa, oportunizando futuras pesquisas na área.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A motivação é fator fundamental nas aulas de Educação Física, pois é aquilo que
impulsiona e garante a eficácia do rendimento das atividades realizadas.
Assim sendo, fica caracterizado que a motivação se dá de forma intrínseca e extrínseca,
quando os estímulos ocorrem propriamente do indivíduo e devido a fatores externos
respectivamente, no entanto conclui-se que quando o aluno aponta o desejo de realizar a
atividade no caso fazendo uso da motivação intrínseca este possui melhor aproveitamento de
aprendizagem.
Uma aula para ser considerada proveitosa (motivada) deve contar com a participação,
entendimento dos alunos e permanência dos mesmos, driblando aspectos que causam seu
afastamento das aulas. Os principais e mais frequentes deles como visto nos estudos são as
inter-relações entre os alunos e o professor, questões relacionadas à sua imagem corporal, aulas
caracterizadas pela prática exacerbada do esporte de rendimento gerando a não adesão de algum
esporte principalmente o futsal, que é o mais praticado na Educação Física Escolar e a falta de
novos métodos de ensino.
O aluno ao participar de uma aula com o desenvolvimento dinâmico e diversificado se
sentirá muito mais estimulado a participação frequente, tal fato contribuiu para a socialização
dos alunos e permite o combate ao sedentarismo. As aulas neste contexto se tornam mais
agradáveis e instigam as hipóteses de que a Educação Física e seus professores são os favoritos
dos educandos.
No que tange o professor, este apesar dos seus aspectos desmotivantes como número de
alunos, remuneração, falta de materiais e espaço adequado para a prática da disciplina, deve
procurar manter-se sempre estimulado, pois ele é o principal fator para que seus alunos se
sintam motivados, deve partir dele traçar estratégias que aumentem o nível de interesse dos
alunos pelas aulas. Os professores devem despertar em seus alunos características como a
saúde, bem-estar físico, estética, autonomia, interação afetiva e social, que são os aspectos que
os alunos mais buscam encontrar nas aulas.
Através dos resultados estudados foi possível ainda inferir que a falta de motivação nas
aulas de Educação Física afeta diretamente as mesmas, sendo de responsabilidade dos
envolvidos (alunos e professores) buscar estratégias que conduzam ao bom desenvolvimento
delas afim de uma educação de qualidade e efetiva, visto que um aluno desmotivado não
conseguirá atingir 100% de suas capacidades intelectuais e físicas perante a Educação Física.
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Todavia, almejo que professores e alunos possam cada vez mais estar motivados a teoria
e prática da Educação Física e encontrem neste estudo subsídios para tal. Ressalta-se ainda que
existem intermináveis fontes a serem estudas e conclusões a serem tomadas, de modo que está
pesquisa não se finda neste estudo, possibilitando novos estudos acerca do tema discutido para
benefício do meio acadêmico e cientifico, principalmente do ensino fundamental, aqui
discutido.
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