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IMPACTOS DO ABUSO SEXUAL INFANTIL INTRAFAMILIAR NO
CONTEXTO ESCOLAR
ROCHA, Karoline de Jesus1
TEIXEIRA, Francine dos Santos2
RESUMO
O presente artigo tem a finalidade de mostrar a importância de abordar o processo de
identificação por parte da escola de casos de abusos sexuais contra crianças e cometidos no lar,
além de buscar relatar de que forma o abuso interfere na vida da criança no ambiente escolar.
A frequência com a qual ocorrem diversos tipos de abusos cometidos contra crianças no próprio
lar é alarmante, tendo em vista os dados levantados pela Ouvidoria Nacional dos Direitos
Humanos (ONDH) em 2020 e publicados pelo Governo Federal (GOV) nos quais evidenciam
que a violência sexual acontece em 73% dos casos, na casa da própria vítima ou do suspeito,
mas é cometida por pai ou padrasto em 40% das denúncias. Além disso, o Governo Federal
(GOV) também publicou que em 87% dos registros, o praticante do abuso é do sexo masculino,
e igualmente, de idade adulta, entre 25 e 40 anos, para 62% dos casos. É sabido que a ocorrência
do abuso reflete diretamente em diversos contextos da vida do indivíduo, fazendo com que toda
a sua infância, adolescência e até mesmo fase adulta sejam afetadas. Portanto, esse artigo busca
compreender, por meio de revisão de literatura, quais são os impactos cognitivos e sociais na
vida escolar da criança vítima de abuso sexual intrafamiliar.
Palavras-chave: abuso sexual; infantil; contexto escolar.
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ABSTRACT
This article aims to show the importance of addressing the process of identification by the
school of cases of sexual abuse against children and committed at home, in addition to seeking
to report how abuse interferes with the child's life in the school environment. The frequency
with which various types of abuse committed against children at home occur is alarming, given
the data collected by the National Human Rights Ombudsman (ONDH) in 2020 and published
by the Federal Government (GOV) in which they show that violence Sexual intercourse takes
place in 73% of cases, in the victim's or suspect's home, but is committed by a father or
stepfather in 40% of the complaints. In addition, the Federal Government (GOV) also published
that in 87% of the records, the abuser is male, and also of adult age, between 25 and 40 years
old, for 62% of the cases. It is known that the occurrence of abuse directly reflects in different
contexts of the individual's life, causing all of his childhood, adolescence and even adulthood
to be affected. Therefore, this article seeks to understand, through a literature review, what are
the cognitive and social impacts on the school life of the child victim of interfamily sexual
abuse.
Keywords: sexual abuse; infant; school context.

INTRODUÇÃO
Conforme o art. 2º da Lei n.8.069, de 13 de julho de 1990 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), o indivíduo é visto como criança até doze anos de idade incompletos,
enquanto a adolescência corresponde ao período entre doze e dezoito anos de idade.
Ainda de acordo com o ECA, o Art. 7º aborda que “A criança e o adolescente têm direito
a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”.
Segundo Oliveira e Miranda (2013), o abuso sexual viola esse direito, pois corresponde
à prática sexual de um adulto abusador com crianças, onde estas, sem a condição de
compreender ou consentir qualquer atividade desse gênero, são coagidas ou seduzidas a se
envolver em atos sexuais, o que viola a infância, o corpo e o desenvolvimento cognitivo e
emocional.
Além de ser também caracterizada como violência quando ocorre força física ou
agressão, na qual a pessoa utiliza da sua posição de poder e força física para induzir a coerção
e intimidação da criança, obrigando-a a ter, presenciar ou participar de interações sexuais
(VIVA, 2016, p. 58).
Considerando o que foi dito por Zick (2010) entende-se que, muitos dos
comportamentos apresentados pela criança na escola decorrem de fatores externos, do meio
onde se encontra e do convívio social. Nessa fase, a criança está em construção física e
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cognitiva, necessitando de um ambiente estruturado e saudável. Sendo assim, os fatores
externos e ambientais podem agir de maneira benéfica ou não no desenvolvimento infantil. O
abuso sexual corresponde a um desses fatores e pode interferir de forma danosa à infância,
prejudicando o desenvolvimento infantil nos aspectos físicos, cognitivos e psicológicos durante
toda vida.
Além disso, conforme o Sayão (2006), a violência sexual pode também interferir em
aspectos como a construção da autoimagem, sexualidade, e em relacionamentos pessoais e
sociais, além de prejuízos à saúde física e mental, interferindo na construção da subjetividade
e visão de mundo.
Oliveira e Miranda (2013) também consideram o abuso sexual infantil sendo aquele que
provoca os piores prejuízos psicológicos e cognitivos para a infância, algo que permanecerá na
memória, podendo ser refletido no comportamento e convívio social.
Gabel (1997) aponta que grande parte dos casos de abusos sexuais ocorre dentro de seus
lares, por pessoas próximas à vítima como pais, irmãos, tios ou avós, fazendo com que o
ambiente familiar se torne nocivo e desfavorável para a criança abusada. O Instrutivo –
Notificação de Violência Interpessoal e Autoprovocada (2016, p.59) afirma que: “A violência
sexual é crime, mesmo se exercida por um familiar, seja ele pai, mãe, padrasto, madrasta,
companheiro (a), esposo (a) ”.
Sendo assim, conforme o Sayão (2006) existem três formas de expressão do abuso
sexual, sendo elas: Intrafamiliar, quando existe um vínculo familiar ou qualquer tipo de relação
de compromisso ou atribuição entre abusador e abusado, por exemplo, o incesto; Extrafamiliar,
quando não há vínculo familiar ou parentesco entre o abusador e abusado, nesse contexto, o
abusador pode ser um desconhecido, embora na maioria dos casos seja alguém em que a criança
tem um contato e confiança; e Institucional, quando o abuso sexual ocorre em instituições
governamentais e não governamentais que tem como dever prover cuidados quando a criança
não se encontra sob responsabilidade da família (abrigo).
Com base em Gabel (1997) é notório que no ambiente escolar, as crianças podem
apresentar sinais e consequências do abuso sexual ocorrido fora da escola. Estes sinais podem
apresentar-se como baixo rendimento escolar, falta de atenção, dificuldade de aprendizagem,
mudanças na interação com colegas e professores, medos, e em alguns casos, ainda que menos
frequentes, alguma marca física, entre outros diversos comportamentos antes não apresentados
pela criança.
Alguns desses sinais podem ser apresentados, segundo Oliveira e Miranda (2013), por
comportamentos sexualizados, como por exemplo, toque constante em suas partes íntimas,
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desenhos com teor sexual, dificuldades para dormir ou pesadelos durante o sono, demonstração
de medo ou receio de voltar para casa, receio ao toque físico de outros. Além disso, a criança
pode demonstrar comportamentos agressivos, de inibição social, medo, vergonha, tristeza e/ou
desconfiança.
Com base no que foi dito, Oliveira e Miranda (2013) apontam que esses e outros
comportamentos citados podem também se apresentar devido outros fatores, pois durante o
processo de identificação e registro de uma suspeita de abuso sexual infantil é necessário
observar a frequência e intensidade em que os sinais são apresentados, condições como, classe
social, econômica, cultural, ambiente de convivência familiar e até mesmo a fase do
desenvolvimento no qual a criança se encontra, são aspectos que devem ser considerados.
Além disso, segundo Papalia, Olds e Feldman (2013), é justamente entre a segunda e
terceira infância – fases compreendidas entre três e seis anos e dos seis aos doze anos
respectivamente, que o indivíduo pode apresentar mudanças físicas, cognitivas e psicossociais,
que provocam algumas alterações comportamentais típicas da fase do desenvolvimento e
relacionadas a fatores externos que podem ser confundidos com a ocorrência de abuso, como
por exemplo, mudanças de humor, distúrbios do sono, comportamentos agressivos ou inibidos,
irritação, desenvolvimento emocional e também a descoberta do seu próprio corpo.
Considerando o exposto, a “criança não deve ser vista apenas enquanto sujeito na escola,
mas sim como um sujeito na sociedade, levando em conta sua vida lá fora e os ambientes em
que vive.” (ZICK, 2010, p. 02).
Dessa maneira, professores, educadores e profissionais dentro da escola, tem importante
papel no enfrentamento nos casos de violência e abusos sexuais. Para isso, esses profissionais
precisam estar capacitados e preparados para lidar e identificar todos os indícios apresentados
pelas crianças, tornando possível a descoberta do abuso e encaminhamento desses indivíduos
para os órgãos e instituições responsáveis, e, se necessário, ajudar a retirar o indivíduo do
ambiente negligente (GARCIA et al., 2009).
O importante para essa abordagem das crianças em situação de violência sexual por
parte da escola é a sensibilidade do educador, sua formação e seu cuidado no encaminhamento
da situação. Dito isso, é indispensável que os profissionais tenham o olhar atento para os
comportamentos de seus alunos, atuando como agentes de prevenção, uma abordagem delicada
quando identificado algum sinal de abuso sexual (GARCIA et al., 2009).
Portanto, o preparo e o olhar cuidadoso e atento para uma avaliação diferencial às
mudanças, contexto e fase do desenvolvimento da criança são imprescindíveis. Se há suspeita
ou identificação de abuso contra a criança, a mesma deve ser encaminhada pela escola aos
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órgãos e instituições responsáveis, sendo elas: Conselho Tutelar, abrigos, Delegacia de Proteção
da Criança e do Adolescente, Vara da Infância e Juventude.
Além disso, Sayão (2006) evidencia a importância da busca pelos meios e abordagens
para evitar que o abuso aconteça ou facilitar a forma de identificar quando ocorre. É preciso
proporcionar à criança formas educativas de auto identificação, quando algo de errado está
acontecendo em relação a si e ao seu corpo, fazendo com que possivelmente, a criança tenha
autonomia e autoconhecimento, gerando confiança para pedir ajuda de um adulto.
Por isso, a importância da educação sexual nas escolas das redes públicas e privadas
para criança, desde a educação básica, local onde a vítima abusada tem a oportunidade de
aprender e buscar alguma ajuda, de expressar seus sentimentos, muitas vezes depositando na
figura do professor como pessoa adulta e de autoridade, a confiança e segurança para se
informar, demonstrar seu sofrimento e expressá-lo.
Dessa forma, salienta-se a importância da educação sexual nas escolas com o objetivo,
segundo Sayão (2006) de proporcionar contexto para evolução da capacidade das crianças de
desenvolverem autoconhecimento, aprendendo a respeitar seu próprio corpo e seus limites,
percepção dos seus sentimentos e respeito ao outro, isso possibilita o desenvolvimento de
habilidades para a criança se proteger de situações de perigo, que invada ou desrespeite a si
mesmo, e em caso de estarem passando por alguma situação de violência, que tenham confiança
e aprendam a solicitar ajuda de um adulto, para que medidas sejam tomadas.
Para que isso ocorra, é preciso primeiramente capacitar os profissionais da área, pois os
educadores devem ter acesso à formação inicial e continuada para conhecer o tema e
desenvolver atitudes de abertura na discussão da sexualidade.
Dessa maneira, entende-se que é necessário que as escolas estejam qualificadas para
acolher e ensinar nesse contexto de vulnerabilidade da criança, em que os educadores precisam
sentir-se capacitados para trabalhar preventivamente em tais situações.
É necessário também, conhecer o lugar e a significação da sexualidade e suas
manifestações, compreendendo as dimensões afetivas da mesma, aceitando-a como
fonte de prazer e satisfação, além de conhecer e compreender os comportamentos
sexuais comuns em cada idade, para os dois sexos, o desenvolvimento da identidade
sexual e as questões ligadas à masculinidade e à feminilidade, aprendendo a respeitar
o outro sexo, seus direitos e deveres (SILVA, 2015).

A ideia é evitar que o abuso aconteça, e quando já ocorrido, que o indivíduo nutrido de
informações - inseridas de acordo com suas idades e fase do desenvolvimento - tenha maior
capacidade de identificar o abuso, sentindo-se confiante, seguro e acima de tudo, acolhido para
partir em busca de ajuda.
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No que se refere ao papel da família, esta encontra-se em primeiro nível de importância
nesse contexto, considerando que maior parte dos abusos acontece no meio familiar por
parentes da vítima, sendo ela o primeiro acesso do indivíduo (ARAÚJO, 2002).
O apoio dos familiares após o abuso é extremamente relevante nos próximos passos da
criança, pois o apoio - ou a falta dele - determinam diversos fatores durante o período de
enfrentamento e assimilação do ocorrido por parte da vítima, que espera esse cuidado,
principalmente da imagem materna da mesma. Habigzang, Azevedo e Machado (2005) também
apontam que “tanto a vítima, quanto a família necessitam de acompanhamento psicológico e
orientação profissional para compreender o que é abuso sexual e sua dinâmica, quais são suas
consequências e como é possível evitar situações de violência”.
Ademais, é necessário que a informação seja disponibilizada e de fácil acesso para
familiares e a sociedade em geral. Segundo Santos et al. (2021) a sexualidade vai muito além
de relações sexuais, afinal “é de suma importância que, no âmbito educacional, tal tema seja
compreendido por profissionais da educação e tratado com os alunos de forma íntegra,
profissional, clara e qualificada” (SANTOS et al., 2021).
Tendo em vista as possíveis consequências para a criança provenientes de abusos
sexuais, a relevância do papel da escola, é de fato existente, considerando ser o ambiente onde
a criança encontra a oportunidade de comunicar suas demandas e questões, sendo que, o abuso
sexual viola os direitos da criança, privando-os uma vida saudável e um desenvolvimento
adequado, essa pesquisa tem como objetivo compreender, por meio de revisão de literatura,
quais são os impactos cognitivos e sociais na vida escolar da criança, decorrente do abuso sexual
intrafamiliar por meio da coleta de informações referentes a fase que compreende de 0 a 12
anos, conforme indicado pelo ECA, a fim de investigar o abuso sexual infantil enquanto um
fenômeno recorrente em nossa sociedade, apontando, a partir de dados publicados, de que
maneira o abuso sexual cometido no âmbito intrafamiliar afeta a relação da criança com a
escola, e de que forma o abuso sexual prejudica o desenvolvimento cognitivo, físico e
psicológico da criança. Portanto, busca levantar dados acerca das estratégias que as escolas
podem utilizar para intervir em casos de suspeita ou confirmação de abuso sexual contra
crianças.

METODOLOGIA
Para realizar a pesquisa, o método e abordagem utilizados será a revisão integrativa, na
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qual se utiliza de revisões, possibilitando a inclusão e uso de estudos para melhor compreensão
do tema analisado (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). São utilizados dados da literatura
teórico e empírico, além de abranger diversos propósitos, tais como conceitos, teorias e
evidências de problemas metodológicos um tema proposto.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, sendo aquela que não se baseia em um único
conceito metodológico e teórico, e sim em informações coletadas através de dados sistemáticos,
que permitem compreender um fenômeno proposto (FLICK, 2008).
Os indexadores para a coleta de dados desse estudo foram feitos por meio das
plataformas: Google acadêmico, Scientific Electronic Library (SciELO), Periódicos
Eletrônicos em Psicologia (PePSI), livros, artigos acadêmicos, teses e dissertações científicas.
Os descritores de busca dessa pesquisa foram os seguintes: abuso sexual and infantil
and contexto escolar. Os critérios de inclusão para pesquisa serão artigos em língua portuguesa,
no intervalo de 2002 a 2021, que estiverem disponíveis online na íntegra. Foram excluídos
artigos que não atenderam aos propósitos da pesquisa, que não eram correspondentes ao tema
proposto, ou ainda artigos que ultrapassaram o intervalo de busca, que estivessem disponíveis
em outra língua e que tenham acesso pago. Após a leitura e análise dos artigos, estes foram
categorizados e apresentados em quadro sinóptico para discussão dos dados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para coleta de dados e discussão dos resultados foram encontrados 53 artigos
correspondentes ao tema com publicações compreendidas entre 2002 ao ano de 2021. Diante
desse número, 20 artigos foram excluídos por não preencherem todos os critérios de inclusão.
Logo após, foi realizada a leitura sistemática dos 33 artigos restantes e a partir da análise,
13 desses artigos foram selecionados e contemplados para o estudo de revisão integrativa da
temática proposta, sendo estes conduzidos no território nacional brasileiro, nos seguintes
estados: 1 estudo realizado em Brasília; 3 estudos realizados em São Paulo; 1 estudo realizado
em Goiás; 1 estudo realizado em Minas Gerais; 4 estudos realizados no Rio Grande do Sul; 1
estudo realizado no Ceará; 1 Estudo realizado no Mato Grosso do Sul; 1 estudo realizado no
Pará; 1 estudo realizado na Bahia; 2 estudos realizados no Paraná.
A tabela 1 apresenta a amostra bibliográfica da presente pesquisa, onde consta a relação
dos artigos encontrados e filtrados por título, autor, periódico e ano, no intuito de facilitar a
compreensão dos resultados discutidos. Enquanto a tabela 2 aponta a distribuição dos assuntos
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e temas que apareceram como resultados das investigações dos artigos incluídos na revisão
integrativa, numerados de acordo com a tabela 1.
Tabela 1. Relação de artigos encontrados por título, autor, periódico e ano.
1

SCIELO

2

PEPSIC

3

5

Portal de
periódicos
UniEvangélista
Google
Acadêmico
SCIELO

6

PEPSIC

7

SCIELO

8

SCIELO

9

Repositório

10

Evento

11

LIVRO

12

SCIELO

13

Revista Educação
& Realidade

4

A relação família-escola: intersecções e
desafios.
Desenvolvimento das crianças: um olhar
sobre o papel da família e o papel da
escola na perspectiva dos pais.
Os Prejuízos da Violência Sexual para
Crianças em Idade Escolar.

OLIVEIRA, C. B. E.;
ARAÚJO, C. M.
MAINARDI, S. M.;
OKAMOTO, M. Y.

2010

AIRES, L.; MARQUES, L.;
MOREIRA, T.

2020

Aspectos do desenvolvimento na idade
RODRIGUES, O.;
escolar e na adolescência.
MELCHIORI, L.
As possíveis consequências do abuso
FLORENTINO, B. R. B.
sexual praticado contra crianças e
adolescentes.
Prevenção do abuso sexual infantil:
PELISOLI, C.; PICCOLOTO,
estratégias cognitivo-comportamentais
L. B.
escola, na família e na comunidade.
Fatores de risco e de proteção na rede de HABIGZANG, L. F.;
atendimento a crianças e adolescentes
AZEVEDO, G. A.; KOLLER,
S. H.; MACHADO, P. X.
vítimas de violência sexual.
Capacitação para o enfrentamento da
VIEIRA, L. J. S. E. et al.
violência sexual contra crianças e
adolescentes em quatro capitais
brasileiras.
Orientação sexual na escola: tabus e
BOMFIM, S. S.
preconceitos, um desafio para a gestão.
OLIVEIRA, M.; MIRANDA,
Abuso sexual infantil e escola:
T. A. C.
enfrentamento e intervenções
pedagógicas.
As faces da violência: aproximações,
ROMARO, R. A; CAPITÃO,
C. G.
pesquisas, reflexões.
Educação sexual em escolas brasileiras:
FURLANETTO, M. F. et al.
revisão sistemática de literatura
Professores Como Agentes de Prevenção BRINO, R.; WILLIAMS, L.
do Abuso Sexual Infantil.
Fonte: Desenvolvida pelas autoras (2022).

2017

2014
2015

2010

2006

2015

2009
2013
2007
2018
2008

Tabela 2. Distribuição dos assuntos e temas que apareceram como resultados das investigações
dos artigos incluídos na revisão integrativa.
1.
2.
3.

Temas dos Resultados
Artigo
Abuso sexual
3; 5; 6; 7; 11.
Meios de intervenção e capacitação contra o abuso sexual
8; 9; 10; 13; 12.
infantil
Relação escola-família
1; 2; 4.
Fonte: Desenvolvida pelas autoras (2022)

Os resultados encontrados na pesquisa de Oliveira e Miranda (2013) apresentam o abuso
sexual como aquele que traz prejuízos à vítima, interferindo em aspectos cognitivos, emocionais
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e psicológicos, no convívio e relações sociais. Ademais, crianças que vivenciam a violência no
ambiente familiar, tendem a reproduzir ou a terem comportamentos reprimidos fora de casa.
Isso se aplica aos diversos tipos de violência e abuso, em potencial o abuso sexual.
Ainda sobre os danos, Rodrigues e Melchiori (2014) consideram os primeiros anos de
vida da criança, um dos mais importantes, onde elas descobrem e desenvolvem suas
capacidades motoras, mentais, de raciocínio e descobrimento emocional, e o meio onde vivem,
além das heranças genéticas e culturais, são determinantes para a evolução dessas áreas do
desenvolvimento infantil. Logo, o abuso sexual prejudica o desenvolvimento cognitivo, físico
e psicológico da criança.
Além disso, Aires, Marques & Moreira (2020) completam apontando que no ambiente
escolar, os danos podem apresenta-se enquanto consequências que variam entre dificuldades de
interação com os colegas e professores, dificuldade de aprendizagem e falta de interesse pelas
atividades propostas, bem como comportamentos inibidos e desinteressados.
Similarmente, Oliveira e Araújo (2010) ressaltam a ligação da escola e família, que,
embora tenham papéis diferentes, estão igualmente relacionados no que se refere a promover
contexto para evolução da performance da criança e inserção na sociedade, na cultura e na
construção enquanto pessoa.
Mainardi e Okamoto (2017) destacam essa responsabilidade depositada no papel da
escola, onde se espera que, além do conhecimento e desenvolvimento da aprendizagem, o aluno
venha a receber cuidados que estão diretamente ligados à família ou ambiente externo.
Aspectos semelhantes foram encontrados em Aires, Marques & Moreira (2020) onde
descrevem a vulnerabilidade da criança ao necessitar de cuidados adequados e desenvolvimento
saudável, do contrário estará exposta ao desenvolvimento de transtornos mentais, como
depressão, ansiedade, déficits cognitivos, questões emocionais e sociais.
Rodrigues e Melchiori (2014) acrescentam que “com essas habilidades, a criança em
idade escolar está em uma fase de grande avanço cognitivo e com capacidade para compreender
os conteúdos abordados em sala de aula”. Sendo assim, acontecimentos externos como o abuso
sexual, pode interferir diretamente em toda a formação do indivíduo, estendendo-se da infância
para a adolescência e também vida adulta.
Isso também se confirma em Florentino (2015) que apresenta as consequências do abuso
sexual infantil como traumas físicos, considerando que o abuso pode vir acompanhado de
agressão física, onde a vítima apresenta marcas ou lesões decorrentes da violência, sendo elas
fisicamente externas ou internas.
A esse respeito, Romaro e Capitão (2007) descrevem diversos danos que se relacionam
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com o desenvolvimento fisiológico do indivíduo após o abuso, que se apresentam durante toda
vida, incluindo a fase adulta, tais como disfunção sexual, frigidez, falta de prazer sexual, falha
de resposta genital incluindo a impotência sexual, a disfunção orgástica (orgasmo inibido), a
ejaculação precoce, vaginismo (espasmo do músculo que circunda a vagina). Além disso,
também ocorre a manifestação de traumas psicológicos, que podem durar a curto e longo prazo,
comprometendo o desenvolvimento emocional e social do indivíduo, gerando respostas
emocionais como transtorno do pânico ou transtorno de estresse pós-traumático.
Diante da análise dos dados apontados, há evidência da necessidade das instituições de
ensino buscarem estratégias e meios de intervenção para que o abuso sexual infantil
primordialmente não ocorra, proporcionando proteção á criança, caracterizando assim a
prevenção do abuso sexual infantil, para que a mesma não seja exposta aos danos e prejuízos
apontados anteriormente.
No que se refere às estratégias que as escolas podem utilizar para intervir em casos de
suspeita ou confirmação de abuso sexual contra crianças, Pelisoli e Piccoloto (2010) norteiam
que frequentemente novos casos de abuso sexual são divulgados e denunciados. Desse modo,
esses autores apontam que “para dar conta de um problema tão grave e complexo como o abuso
sexual, há a necessidade de uma rede articulada de serviços e programas, que possa oferecer
suporte adequado às vítimas e suas famílias”.
Conforme o exposto por Oliveira e Miranda (2013) é importante observar os
comportamentos apresentados, para que sejam descartadas outras possibilidades, isso vai de
acordo com Brino e Williams (2008) onde ressaltam que, a capacitação dos profissionais
permite que eles conheçam os sinais apresentados pela criança, quantidade e quais são esses
sinais ou sintomas, posteriormente, permite investigar qual a frequência com que eles ocorrem,
e quando foram apresentados inicialmente, sendo importante observar também, de que forma
a criança se comportava antes e depois de identificar algum sinal de abuso, se estão sendo
apresentados em conjunto ou isoladamente, considerando a fase do desenvolvido em que a
criança se encontra.
Sob o mesmo ponto de vista, Habigzang et al. (2006) vão dizer que “a capacitação de
diferentes profissionais e a abertura de novos serviços que atendam esse público são destacadas
como necessidades urgentes”. Essa necessidade deixa em evidência a importância de a escola
estar estruturada para lidar com o abuso em seu contexto, buscando meios e intervenções a fim
de oferecer soluções para o problema apresentado.
As possíveis intervenções que estas podem oferecer diante da suspeita ou confirmação
de ocorrência do abuso sexual contra crianças estão principalmente fundamentadas em
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trabalhos voltados para a educação sexual nas escolas. Furlanetto et al. (2018) discorrem sobre
educação sexual no contexto escolar – especialmente como prevenção ao abuso sexual - onde
os professores de Ciências e Biologia têm sido os principais responsáveis pela educação sexual
(16,6%), enquanto nas intervenções externas, caracterizadas por ações temporárias na escola,
profissionais da Enfermagem se destacam (37,5%).
No entanto, conforme dito por Bomfim (2009) a sexualidade ainda é tida como tabu no
ambiente familiar e também na escola, tornando- a uma temática pouco discutida, e a partir
disso ressalta-se a importância pela busca de projetos e condutas que visam à inclusão da
educação sexual de forma sistemática e contínua, principalmente no ambiente escolar.
Em uma pesquisa realizada por Bomfim (2009) com alunos de uma escola pública,
mostra que 50% dos alunos pesquisados alegam que o assunto não é abordado na escola; 30%
pontuaram que é abordado “algumas vezes”, 10% afirmaram que é abordado “de forma
superficial e pouco falado” e os outros 10% ressaltaram que abordaram “apenas uma vez”.
Os dados apresentados por Silva (2015) evidenciam a importância da educação sexual
nas escolas e corrobora o que foi apresentado por Bomfim (2009) sobre a escola ser o ambiente
propício para abordar a sexualidade, considerando que é o ambiente onde a criança permanecerá
durante suas fases de desenvolvimento e aprendizado, e por isso um ambiente pertinente ao que
diz respeito à construção do ser em contexto social.
Viera et al. (2015) relatam a importância de implementação de capacitações para os
profissionais da área, principalmente como medida preventiva e protetiva ao abuso sexual
infantil. Essas capacitações também são válidas para que o profissional saiba identificar o que
deve ser feito quando há suspeita ou confirmação de abuso contra a criança, que deverá ser
encaminhada aos órgãos e instituições responsáveis, sendo elas: Conselho Tutelar, abrigos,
Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, Vara da Infância e Juventude.
Assim, Viera et al. (2015) argumentam que cabe às políticas públicas a inserção de
métodos de enfrentamento dos casos de violências contra crianças e adolescentes, a fim de
reconhecer e prevenir qualquer indício de violência. Considerando que a capacitação docente –
necessária para instrução de informações indispensáveis, principalmente se tratando de
violências sexuais – pode ser trabalhada através de cursos com carga horária estipulada,
programas estaduais ou governamentais, redes de apoio, secretarias, palestras, seminários, entre
outros.
Portanto, conclui-se que, o enfrentamento de casos de abuso sexual infantil ainda é
pouco discutido no contexto atual. É necessário que o tema seja abordado e tratado mais
firmemente, de forma constate e efetiva por tratar-se de um assunto em nível de saúde pública.
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Espera-se que familiares, escolas e instituições se nutram de informação e capacidade para lidar
com casos ou suspeitas de abuso sexual, fazendo o possível para garantir, proteção, qualidade
de vida e integridade às crianças sob seus cuidados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme análise dos resultados foi possível esclarecer as consequências e o impacto
do abuso sexual infantil intrafamiliar na relação da criança com a escola, apresentando
evidências de que o indivíduo adquire sequelas decorrentes do abuso sexual infantil, e estas
podem apresenta-se no ambiente escolar. E isso justifica a necessidade da escola e seus
educadores estarem preparados para prevenir e/ou lidar com o abuso sexual infantil, pois a
escola é de fato um ambiente relevante e de extrema importância na vida e em todos os aspectos
de seu desenvolvimento da criança, conforme apresentado.
Também foi possível compreender que a orientação, disponibilidade de informação,
acompanhamento psicológico e terapêutico, conhecimento sobre o desenvolvimento e criação
adequada são imprescindíveis durante a vida. Diversas são as formas de abuso durante a
infância, e o abuso sexual infantil é aquele que pode trazer mais danos na vida do indivíduo,
sendo passível de alterações negativas a curto e longo prazo, considerando o desenvolvimento
psicomotor, cognitivo, físico e mental da criança, gerando conflitos e deixando em evidencia e
importância de meios de intervenções conforme propostos, para melhor desenvolvimento e
crescimento saudável, essenciais desde os primeiros anos de vida.
Em função da relevância desta pesquisa, somado ainda ao déficit de dados científicos
na literatura que visem a relevância dessa temática que busca entender qual o papel da escola
na identificação de alunos vítimas de abuso intrafamiliar, esclarecendo o papel da escola e da
família nesse contexto, conclui-se a necessidade e importância de novas pesquisas que tragam
dados e evidências acerca do abuso sexual infantil intrafamiliar e sua relação com o contexto
escolar.
Portanto, os dados coletados e discutidos deixam evidente a lacuna acerca desse tema
nas escolas, e para transformar esse cenário, é necessário que os educadores se sintam
preparados para trabalhar a sexualidade em sala de aula por meio de capacitações para expor o
assunto de forma que suas vivências e opiniões pessoais não interfiram ou influenciem na
abordagem da educação sexual em contexto escolar e da formação de outrem.
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O PAPEL DO PSICÓLOGO NA EDUCAÇÃO BÁSICA DE ENSINO DA
REDE PÚBLICA
SILVA, Fabíola Cecília da1
LONDE, Luciana Cardoso Nogueira2
RESUMO
A Psicologia Escolar tem provocado grandes reflexões acerca de seu papel, no ambiente escolar.
Neste sentido, norteados pelo questionamento: qual é o papel do psicólogo, no âmbito da
educação básica, de acordo com a percepção dos professores em uma escola estadual do
município de Nova Porteirinha, no Estado de Minas Gerais? Este estudo objetivou verificar
como os profissionais da educação básica de ensino de uma escola estadual do município de
Nova Porteirinha (MG), veem a necessidade do psicólogo escolar no auxílio de problemas
inerentes à instituição. Trata-se de uma pesquisa de campo, de natureza quanti-qualitativa e
descritiva que ocorreu em uma escola estadual da cidade de Nova Porteirinha (MG), situada em
perímetro urbano. A pesquisa foi aprovada pelo Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), sob o parecer de n. 5.105.599. A coleta
de dados foi por meio de questionários na plataforma digital Google Forms® e tabulados
através de: tabelas e gráficos, simultaneamente, a análise de conteúdo fez-se por meio das
respostas obtidas. Os resultados adquiridos apontaram que os professores entrevistados,
predominantemente, atuavam há dez anos ou mais anos (48 por cento [%]) no ensino público e
pelo menos 59%, atuam no ensino médio. Dos 22 entrevistados, 86% afirmam gostarem de
lecionar e apontam como maior dificuldade da educação a falta de infraestrutura. Ainda, a
pesquisa apresentou que 68% dos professores já ouviram falar sobre o psicólogo escolar, mas
não conhecem suas atribuições, no entanto, majoritariamente, afirmam que é de grande valia
para a educação de ensino público e gratuito. Com a realização desta pesquisa, foi possível
observar que a psicologia escolar pode e contribui com questões ligadas as demandas
educacionais, além de conhecer as demandas que há dentro dos espaços escolares ou não
escolar. Sendo assim, foi importante entender as necessidades dos professores e de maneira a
sugerir algumas participações mais efetivas do psicólogo escolar na rede pública estadual de
ensino do Estado de Minas Gerais.
Palavras-chaves: Ensino público; Psicólogo escolar; Educação.
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ABSTRACT
School Psychology has provoked great reflections about its role in the school environment. In
this sense, guided by the question: what is the role of the psychologist, in the scope of basic
education, according to the perception of teachers in a state school in the municipality of Nova
Porteirinha, in the State of Minas Gerais? This study aimed to verify how the basic education
professionals of a state school in the municipality of Nova Porteirinha (MG), see the need for a
school psychologist to help with problems inherent to the institution. This is a field research, of
a quantitative-qualitative and descriptive nature, which took place in a state school in the city
of Nova Porteirinha (MG), located in an urban area. The research was approved by the Research
Ethics Committees (CEP) of the State University of Montes Claros (Unimontes), under the
opinion of n. 5,105,599. Data collection was done through questionnaires on the Google
Forms® digital platform and tabulated through: tables and graphs, simultaneously, the content
analysis was done through the responses obtained. The results obtained showed that the teachers
interviewed predominantly worked for ten years or more (48 percent [%]) in public education
and at least 59% work in high school. Of the 22 respondents, 86% say they enjoy teaching and
point to the lack of infrastructure as the greatest difficulty in education. Still, the research
showed that 68% of the teachers have heard about the school psychologist, but do not know
their attributions, however, most of them say that it is of great value for the education of public
and free education. With this research, it was possible to observe that school psychology can
and does contribute to issues related to educational demands, in addition to knowing the
demands that exist within school or non-school spaces. Therefore, it was important to
understand the needs of teachers and in order to suggest some more effective participation of
the school psychologist in the state public education network in the State of Minas Gerais.
Keywords: Public education; School psychologist; Education.

INTRODUÇÃO
As escolas de educação básica do ensino público, no Brasil, majoritariamente, têm
alguns alunos que apresentam inúmeras dificuldades nos aspectos biopsicossocial, como:
mudanças morfofisiológicas em decorrência da faixa etária, alterações cognitivas, emocionais
e socioeconômicas, entre outras. Portanto, há algum tipo de vulnerabilidade social. Ainda,
existem uma diversidade de professores e colaboradores com formação, experiências e histórias
de vida distintas, que compõe o complexo mosaico da comunidade escolar (BRAZ-AQUINO;
FERREIRA; CAVALCANTE, 2016).
As mazelas da massa estudantil de instituições públicas culminam na falta de
perspectivas relacionadas ao futuro e ao desinteresse dos estudantes pelos conteúdos aplicados,
em sala de aula, que implicam diretamente no déficit de rendimento escolar. Posto isso, há
preocupações nos múltiplos fatores envolvidos em sua formação: professores, gestores,
funcionários da escola e pais/responsáveis pelos alunos (LIRA, 2014).
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Historicamente, a educação como direito fundamental na sociedade brasileira, em
seus primórdios alicerça-se na ideia de distinção de ensino a depender da classe social. Com a
Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada, em 1988, o Estado passou a
prover a educação como direito básico e universal para todos. Sendo assim, o direito constituído
tornou-se uma realidade, mas, na prática, continuou a ser marcada pela morosidade nos avanços
infraestruturais e tecnológicos nas escolas públicas, mais expressivos em regiões em que os
determinantes socioeconômicos e políticos são mais deficitários. Logo, há impacta na qualidade
do sistema educacional brasileiro em suas diferentes regiões (CONSELHO FEDERAL DE
PSICOLOGIA, 2019; PADILHA, 2014).
Posteriormente, após aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em
1996, houve avanço no sistema de educação do país. Assim, a lei em si, por si só, prever tornar
a escola um espaço de participação social e ser democrática por haver: respeito a diversidade
social, a pluralidade cultural e a formação do cidadão. Assim, a escola ganhou vida e mais
significado para os estudantes (SAVIANI, 2012).
Na atualidade, embora, sejam perceptíveis os avanços no ensino público ao longo dos
anos, é incontestável o descaso com a educação de qualidade nas escolas públicas e gratuitas,
que é caracterizado pela falta de investimentos em políticas educacionais, além de fomento para
pesquisas. Nos dias atuais, falta a promoção de debate sobre a temática, principalmente, nas
ciências sociais, ao descaracterizar o direito universal à educação, diante à situação precária
que se encontra a rede de ensino, ao referir em processos de alta gestão, recursos físicos e
humanos nos espaços escolares (PADILHA, 2014).
A política educacional é por definição complexa, pois envolve um conjunto muito
diversificado de instrumentos, programas e atores. Existe, no Brasil, um arcabouço legal e
instrumentos operacionais relacionados à cooperação para as áreas de financiamento,
construção escolar, avaliação educacional e serviços de apoio. Recentemente, o tema: currículo
foi regulado no âmbito das regras relacionadas à Base Nacional Comum Curricular para o
Ensino Fundamental. Porém, cabe notar que a presença de estratégias formais de colaboração
não necessariamente elimina a ocorrência de dificuldades em áreas já reguladas (TORRES;
CAMELO; CASTRO, 2019).
Diante disso, sabe-se que tal complexidade traz consigo inúmeras dificuldades no
âmbito educacional, sendo as principais:
a) manutenção de formas hierarquizadas e pouco democráticas de implementação das
políticas educacionais; b) desconsideração da história profissional e política daqueles
que fazem o dia a dia da escola; c) implantação de políticas educacionais sem a
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necessária articulação com a devida infraestrutura para sua real efetivação; d)
manutenção de concepções preconceituosas a respeito de estudantes e suas famílias,
oriundos das classes populares; e) dificuldade de serem criados espaços de debates
sobre as reais finalidades das políticas educacionais implementadas; f) implantação
tecnicista da política leva à alienação do trabalho pedagógico (SOUZA, 2011, p. 236).

Com base nas dificuldades supracitadas, há um entrelaçamento de ideias entre Souza
(2011) e Saviani (2012), que indicam os desafios, situações-problemas, à medida que
promovem reflexões em relação aos processos educacionais. Diante disso, Saviani (2012)
aponta que o baixo desempenho do ensino público brasileiro reflete-se nas altas taxas de
reprovação e evasão escolar, apesar das baixas e decrescentes razões aluno-professor. A alta
defasagem escolar tem início no ensino fundamental e prossegue até o ensino superior, o que
resulta em um alto custo médio para formar um aluno.
Em virtude disso, para que ensino se estabeleça de forma satisfatória, é necessário, além
dos esforços do alunado, que os docentes e outros profissionais de educação estejam engajados
em seu aperfeiçoamento e no processo de formação estudantil, ao inferir que é nessa busca por
uma educação de qualidade que se encontra soluções relacionadas as determinadas situações
que acontecem na sala de aula e que influenciam diretamente no processo de ensino (SANTOS
et al., 2013).
É indispensável, nesse sentido, uma postura motivadora ao professor em suas práticas
pedagógicas para atuar ativamente em diferentes contextos e com várias estratégias de ensino
e aprendizagem. A Psicologia Escolar, nesse cenário contribui na reorganização dos espaços
educacionais públicos, ao auxiliar no processo pedagógico e promover maior dinamismo nas
interações engessadas do processo educativo, atualmente, vivenciado na rede pública de ensino
(PETRONI, 2013).
A inserção da Psicologia Escolar nas escolas, no Brasil, teve sua gênese na década de
60, caracterizada pela postura de alocação do psicólogo nos ambientes educacionais,
preocupado em tratar os casos relacionados a aprendizagem e comportamento humano nesse
espaço. Este campo de atuação começou a ser explorado, devido à expansão sistema
educacional, em que a psicologia passou ser parte da prática escolar. Porém, sua contribuição
baseava-se em métodos psicológicos de adaptações, em que os indivíduos eram condicionados
em adequar à sociedade em que estavam inseridos através dos costumes de seu tempo. Logo,
eram moldados a partir do meio em que viviam (TORRES; CAMELO; CASTRO, 2019).
Nesse sentido, através da Lei n. 4.119, de 27 de agosto de 1962, a profissão do psicólogo
foi regulamentada. No entanto, essa lei normatizou a profissão do psicólogo em ambientes
escolares, com o fito de realizar modalidades terapêuticas dentro deste campo de atuação. A
REVISTA CATRUMANA, v. 2, n. 2, 2021.

O papel do psicólogo na educação básica de ensino da rede pública

22

falta de normas culminou em diversas críticas frente à aplicação sem critérios de padronização
dos testes e psicodiagnósticos em crianças, que impactavam nos afazeres da escola e dos alunos.
Assim, havia a utilização desses instrumentos como forma de identificar e diagnosticar o
problema do alunado (BRAZ-AQUINO; FERREIRA; CAVALCANTE, 2016).
Em conformidade com o Conselho Federal Psicologia (CFP) (2019), diante dos
obstáculos encontrados no processo de ensino público nacional, a situação exigiu dos
psicólogos reafirmarem o compromisso com os princípios de uma educação democrática, à
medida que defendia a pluralidade e a diversidade humana no território brasileiro.
Ao se trabalhar o contexto escolar, o psicólogo em conjunto com os membros da escola
constroem caminhos para solucionar os entraves encontrados, no que se refere a aprendizagem
dos alunos, os indicadores de evasão escolar, as causas para a violência nas escolas, dentre
outros problemas que surgirem durante o ano letivo. E, ainda, promove a atenção as pautas
importantes na sociedade, como: desigualdade social, racismo, discriminação de gênero e de
orientação sexual, consciência política, financeira e emocional, dentre tantos outros assuntos de
interesse público (LIRA, 2014).
O psicólogo escolar propõe estratégia na condução das turmas, como: suporte aos
professores para conduzir de maneira inclusiva todos os alunos ao lidar com a diversidade
presente na escola; auxiliar com intervenções mais assertivas nas dificuldades de aprendizagem
ou comportamental dos discentes. Nesse sentido, contribui para a elaboração, desenvolvimento
de programas de habilidades sociais, em que fatores psicológicos tenham papeis fundamentais
ao fornecer acompanhamento das demandas psíquicas de alunos, e funcionários da escola em
que atua (PETRONI, 2013).
Apesar da ampla possibilidade de atuação do psicólogo na escola, o CFP (2019, p. 5859) apontou algumas dificuldades encontradas nesse cenário, que não são apenas intrínsecas à
profissão, mas engloba todo contexto fenomenológico, como:
A Psicologia tem se defrontado mais recentemente com os desafios das novas
configurações familiares e afetivas, os movimentos de jovens buscando novas
identidades sexuais, as questões raciais, indígenas, quilombolas, os movimentos dos
segmentos excluídos dos direitos sociais e humanos. As diversas formas de violência
e de preconceito social presentes na escola, nas relações educacionais e entre pares
como forma de questionamento à violência social e estrutural presente nas relações
sociais

Sendo assim, a área da Psicologia Escolar e Educacional permanece marcada pelas
dificuldades apontadas por psicólogos que atuam no campo da educação, principalmente, no
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que se refere a compreensão da comunidade escolar sobe o papel da psicologia neste domínio
escolar (TORRES; CAMELO; CASTRO, 2019).
Esta questão fica evidenciada nas demandas escolares apresentadas aos profissionais
pelos educadores, com a centralidade nos alunos e ao apresentar uma expectativa de intervenção
voltada para psicodiagnóstico ou atendimento individualizado, representado em um problema,
cuja solução acredita-se florir da psicologia. De outro lado, há de se ampliar as discussões que
enfatizam a ineficiência do modelo clínico no contexto educacional e sobre a importância de
avaliar as demandas com uma visão sistêmica, ao associá-las com algumas reflexões sobre
novos modelos de intervenção (BRAZ-AQUINO; FERREIRA; CAVALCANTE, 2016).
Ao partir-se da premissa que a psicologia, exerce papéis importantes, frente à resolução
das dificuldades de aprendizagem e que a atuação do psicólogo nas escolas tem-se cada vez
mais a necessidade deste trabalho fundamentar-se na questão norteadora: qual é o papel do
psicólogo, no âmbito da educação básica, de acordo com a percepção dos professores em uma
escola estadual do município de Nova Porteirinha, no Estado de Minas Gerais?
Dessa forma, investigar a importância da atuação do psicólogo em espaços escolares
frente aos desafios e possibilidades da inclusão escolar de alunos, da rede pública de ensino é
essencial, pois acredita-se que a intervenção desse profissional na escola promoverá melhoria
no atendimento e acolhimento da demanda, em que a inclusão escolar necessita. Diante do
exposto, pressupõe-se que as ações que constitui este estudo são socialmente relevantes ao
trazer modestas contribuições e discussões relativas ao papel do psicólogo na educação básica
de ensino da rede pública, à medida que se busca compreender a contribuição desse profissional
no ambiente educacional de ensino público. Sendo assim, fornece subsídios para a
reorganização dos serviços nesse contexto, além de se tornar relevante ao meio acadêmico por
compilar informações que contribuem ao entendimento do graduando de Psicologia sobre uma
possibilidade de atuação profissional. Consequentemente, trazer reflexões de como o trabalho
psicológico em espaços escolares podem impactar significativamente para a melhoria da
educação e ensino público, no Brasil.
Ao considerar a variedade de cenários que compõe o espaço de ensino, a inserção da
Psicologia, na escola, contribui como um importante mecanismos para a compreensão dos
processos inseridos no ambiente escolar, como fornecer um olhar diferenciado diante da
diversidade e adversidades encontradas nesse ambiente. Para responder esse questionamento a
pesquisa objetivou verificar como os profissionais da educação básica de ensino de uma escola
estadual do município de Nova Porteirinha situado ao Estado de Minas Gerais (MG) veem a
necessidade do psicólogo escolar no auxílio de problemas inerentes à instituição.
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MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo refere-se a uma pesquisa de campo, de natureza quanti-qualitativa do
tipo descritivo. Em conformidade com Marconi e Lakatos (2011, p. 69), “a pesquisa de campo
se caracteriza na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta
de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presumem relevantes, para analisálos”. Dessa forma, o pesquisador consegue fazer um recorte fidedigno das variáveis estudadas
com maior precisão e detalhamento.
De acordo com Knechtel (2014), a pesquisa qualitativa tem intenção de compreender os
processos sociais, com propósito de extrair resultados mais detalhados e complexos por meio
de análise científica. Esse tipo de pesquisa está preocupado com o sentido dos fenômenos e
processos humanos e tem como critério para análise: motivações, crenças, valores e
representações encontradas nas relações sociais.
Paranhos et al. (2016) defenderam, que, tanto as técnicas quantitativas quanto as
qualitativas têm potencialidades e limitações. De forma que a escolha provém de propósitos
distintos. Em virtude disso, os benefícios da integração dessas técnicas consistem em extrair o
melhor de cada uma para responder uma questão específica. Logo, o emprego de métodos
mistos nesta pesquisa trará maior amplitude do tema estudado.
No que diz respeito a pesquisa descritiva, Gil (2010) aponta que tem por objetivo
descrever as características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas
peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como: o
questionário e a observação sistemática.
A presente pesquisa realizou-se em uma escola estadual situada no município de Nova
Porteirinha, no Estado de Minas Gerais (MG), com total de trinta professores de diferentes
disciplinas. Para realização do estudo, inicialmente, foi solicitado à Secretaria Municipal de
Educação desse município a concordância para realização desta pesquisa na instituição de
ensino por meio da assinatura do Termo de Concordância (APÊNDICE A), Autorização para
uso da Instituição Coparticipante (APÊNDICE C), Carta de Anuência (APÊNDICE D),
Autorização de uso de arquivos/ Dados da Pesquisa (APÊNDICE E) e Termo de Compromisso
e Confidencialidade (APÊNDICE F), assim, os sujeitos que aceitarem participar do estudo
obteve-se a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE
B).
Os participantes da pesquisa, foram 22 profissionais de educação básica da referida
escola. Foram incluídos neste estudo profissionais que trabalharem com educação, que
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aceitaram participar da pesquisa e assinaram o TCLE. Foram excluídos da pesquisa os
profissionais que não quiseram participar ou não assinaram o TCLE.
Para coleta de dados utilizou-se o questionário com 13 questões (APÊNDICE G),
construído pela própria pesquisadora e aplicados online, por meio da plataforma digital Google
Forms®, com intuito de verificar como os profissionais da educação básica de ensino de uma
escola estadual do município de Nova Porteirinha (MG), veem a necessidade do psicólogo
escolar no auxílio de problemas inerentes à instituição.
As análises dos dados foram quantitativas e tabulados na própria plataforma de
aplicação de questionário mencionada acima, enquanto para os dados qualitativos utilizou-se a
análise de conteúdo postulada por Bardin (2011), porque configurou em ferramentas
metodológicas diversificadas, que tiveram como foco as mensagens e seus significados. Sendo
organizadas em categorias, de acordo com suas temáticas e representações, estas, por sua vez,
serão descritas e interpretadas mediante aos eixos de análise.
Para manter o sigilo das informações, os entrevistados serão identificados com a letra
“P” e o número referente a sequência das respostas. Assim, a pesquisa atendeu a Resolução
466/12, que prever que pesquisas que envolvam seres humanos necessitam ser submetidas à
apreciação do Sistema Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). A pesquisa foi aprovada pelo CEP
da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), sob o parecer de n. 5.105.599.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o percurso metodológico, 22 professores responderam ao questionário. Em relação
aos dados sociodemográficos foi verificado as variáveis de: gênero, idade e estado civil. Sendo
predominantemente participantes de gênero feminino (n=18/81,8%), a idade mais frequente era
de 43 a 48 anos (n=6/27,2%) e o estado civil mais citado foi solteiro (n=11/50%). Os professores
entrevistados em sua maioria possuíam somente o curso de graduação (n=13/59,1%) e em
relação a cor da pele autodeclarada foi parda (n=13/59,1%). A tabela 1 representa os dados
mencionados.
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Tabela 1 – Dados sociodemográficos dos professores entrevistados, Nova Porteirinha (2022).
Variáveis
Gênero
Feminino
Masculino

N

%

18
4

81,8
18,2

Idade
24
30 anos
31
36 anos
37
42 anos
43
48 anos
Mais de 48 anos

5
2
2
8
5

22,7
9,1
9,1
36,4
22,7

Estado Civil
Solteiro
Casado/ união estável
Divorciado
Viúvo

11
9
2
0

50
40,9
9,1
0

Escolaridade
Ens. Superior
Pós-graduação Incompleta
Pós-graduação Completo

13
8
1

59,1
36,4
4,5

5
4
13
0
0

22,7
18,2
59,1
0

22

100

Cor da pele
Branco
Preto
Pardo
Indígena
Amarelo
Total
Fonte: Dados da pesquisa, 2022.

A investigação de dados sociodemográficos em pesquisas consiste em uma estratégia
importante, uma vez que delimita as características de seu público alvo e fornecer subsídios
para compreensão dos dados obtidos. Após a investigação de dados individuais dos
participantes, a pesquisa preocupou-se em elucidar as questões sobre o ensino público e a
presença do psicólogo no espaço escolar, para tal fato foi empregado uns questionários com
perguntas separadas em dois eixos temáticos, sendo eles: a percepção do professor sobre o
ensino público e a prática docente e, a percepção do professor sobre a Psicologia Escolar.
Inicialmente, foi questionado quanto tempo de prática docente os entrevistados possuíam.
Majoritariamente, (n=10/48%) trabalhavam a mais de 10 anos, conforme a representação
gráfica na Figura 1.
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Figura 1 – Relação de prática docente em ensino público, Nova Porteirinha (MG), (2022).

Fonte: Dados da pesquisa, 2022.

Adiante, identificou qual era o nível de ensino que os professores participantes da
pesquisa atuavam, (n=13/59%) dos entrevistavam lecionavam para o ensino médio. Em geral,
eram alunos: adolescentes e jovens, que apresentam maiores alterações do ponto de vista
morfofisiológico e psicoemocional. A figura 2, representa as respostas obtidas.
Figura 2 – Relação de nível de ensino em que atua, Nova Porteirinha (MG), (2022).

Fonte: Dados da pesquisa, 2022.

Foi perguntado sobre a relação do professor com a docência, se este gostava da função
que desempenhava. As respostas divergiram-se somente entre duas variáveis, sendo estas: gosto
muito (n=19/ 86%) e gosto pouco (n=2/ 14%). Conforme, figura 3.
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Figura 3 – Relação das respostas sobre gostar de lecionar, Nova Porteirinha (MG), (2022).

Fonte: Dados da pesquisa, 2022.

Apesar do cenário estressante no ambiente de trabalho do professor, observa-se que
predominantemente estes gostam de lecionar. De acordo com Castro (2007), a satisfação no
trabalho é o impulso para que o indivíduo exerça suas atribuições de forma coerente e assertiva.
O gosto pelas práticas educativas selecionam e ao dirigir para atividades do sujeito, de modo a
estimular, de acordo com as prioridades e tendências de cada um. O que sugere que a satisfação
em lecionar é o motivo pelo qual o professor exerce sua função.
Jacarandá (2018) aponta que a profissão de professor relaciona-se à valorização da
sociedade, em especial, de alunos e no que diz respeito à atividade que realiza. Assim, se
justifica o grau de satisfação, os professores que se sentem valorizados tendencialmente se
encontrarão mais satisfeitos, ao passo que os que se consideram desvalorizados apresentarão
insatisfação na prática docente.
O trabalho do professor, na perspectiva Vygotsky, consiste em algo crescentemente
complexo, devido às diversas cobranças com as quais este profissional tem que administrar
cotidianamente (VYGOTSKY, 2010). Dessa forma, deve-se considerar o docente em sua
totalidade, não apenas como um funcionário braçal, mas, como um sujeito situado num contexto
específico de condições de vida, trabalho e salário. Diante disso, se sabe que as condições
objetivas de vida relacionam-se às condições de trabalho.
A fim, de se discutir sobre as dificuldades que permeiam o ensino público foi indagado
aos participantes quais eram as maiores dificuldades, que enfrentavam como docente da rede
pública. Predominantemente, (n=18/ 82%) os entrevistados mencionaram a falta de
infraestrutura para a educação.
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Figura 4 – Maior dificuldade como docente em relação ao ensino público, Nova Porteirinha (MG), (2022).

Fonte: Dados da pesquisa, 2022.

Corroboram com essa questão, as indagações a respeito dos maiores problemas que os
docentes enfrentam em relação ao ensino público? As respostas variaram em diferentes
aspectos, sendo os mencionados: tecnologia, desvalorização, desinteresse dos alunos e falta de
estrutura para educação. Conforme, as falas expressas pelos entrevistados.
Tecnologia (P01).
A estrutura educacional está ultrapassada, parou no tempo! (P03).
Relação direta com a tecnologia que não tem controle na sala de aula; falta de
compromisso dos pais em reunião e com seu filho no âmbito escolar (P17).
Falta de interesse dos alunos, problemas familiares levados para sala de aula,
dificuldade na comunicação com os alunos (P11).

Em um estudo similar, sobre este assunto, Bottini (2009, p. 97) escreve que entre as
principais dificuldades apontadas pelos professores de ensino público estão:
Falta de interesse dos alunos em aprender é a principal dificuldade que encontram em
seu trabalho diário. As razões desta situação costumam ser atribuídas, em diferentes
graus, às mudanças de sociedade, à falta de dedicação das famílias, às leis
educacionais, à influência dos audiovisuais e à despreocupação dos próprios alunos.

Corroboram com essas afirmações Jacarandá (2018), no qual menciona que a literatura
apresenta fartamente que a acentuação da exploração e precariedade das condições de trabalho
docente, que resulta em grave prejuízo à saúde de professores e demais trabalhadores. Ainda,
salienta, um crescente adoecimento entre os docentes, nas últimas décadas e um grande número
de pesquisas apontam para o sofrimento mental, como uma das formas mais prevalentes dessa
moléstia interligadas às novas condições de trabalho, sejam elas no âmbito físico
(infraestrutura) ou nas relações interpessoais entre alunos e colegas de trabalho.
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Considerando todos os problemas no ensino público e com a finalidade de entrelaçar
essas problemáticas ficou nítida a contribuição do psicólogo escolar ao verificar o
conhecimento dos professores a respeito desse profissional. Conforme, expresso na figura 5,
(n=14/68%) já ouviram falar, mas não tinham conhecimento sobre suas especificidades.
Figura 5 – Conhecimento dos professores sobre o Psicólogo Escolar, Nova Porteirinha (MG), (2022).

Fonte: Dados da pesquisa, 2022.

Com base nos dados obtidos observa-se que a atuação do psicólogo escolar ainda é
desconhecida, ou permeia em um conhecimento superficial por parte dos docentes. Acuna
(2020) descreveu que grande parcela dos professores ainda não reconhecem as possibilidades
de suporte do psicólogo escolar ao seu fazer pedagógico; ademais, acreditam que o profissional
de psicologia esteja focado em um trabalho clínico de adaptação e não educacional.
Antunes (2008) diz que a prática do psicólogo, na escola, pode e deve favorecer o
processo de ensino, e aprendizagem. Porém, ao considerar os componentes das categorias
construídas em sua pesquisa, nota-se que o conhecimento dos professores entrevistados ainda
é superficial em relação às reais possibilidades de atuação daquele profissional. O que
configurou em um impasse para inserção desse profissional a rede escolar pública.
Para complementação das respostas obtidas na questão anterior, foi perguntado a
respeito da percepção dos professores sobre o psicólogo escolar na rede de ensino público. Dos
entrevistados, pelo menos 1 participante (5%) respondeu, que, de acordo com sua percepção o
psicólogo não contribuiria com problemas inerente a educação pública, enquanto os demais
mencionaram contribuição positiva. Conforme apresentado na Figura 6.
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Figura 6 – Percepção dos professores sobre o Psicólogo Escolar para o ensino público, Nova Porteirinha (MG),
(2022).

Fonte: Dados da pesquisa, 2022.

Os dados desta pesquisa corroboram com os de Braz-Aquino, Lucena e Almeida (2016),
e Sant'Ana (2011), quando investigaram sobre a importância do profissional de psicologia no
processo de inclusão escolar, simultaneamente, no atendimento de outras demandas que surgem
em ambientes escolares. Os autores afirmaram que o psicólogo escolar tem um papel
fundamental nas instituições de ensino, pois sua formação possibilita um olhar mais acurado
sobre as relações sociais e formas ao favorecer a realização consecução dos objetivos da
educação. Sendo assim, há de considerar os aspectos apresentados, como demanda, no cotidiano
escolar.
Diante deste relato, Braz-Aquino, Ferreira e Cavalcante (2016) em seus estudos
apontaram as concepções acerca da inclusão escolar dos psicólogos entrevistados que variam
desde percepções próximas da perspectiva inclusiva ao lado de definições superficiais
atravessadas por enfoques de mera inserção educacional. O discurso da maioria dos
participantes evidenciava uma posição favorável à inclusão escolar dos alunos com
necessidades educacionais especiais na educação comum, acredita-se que esse fato decorre por
si, ao se tratar de um tema atualmente discutido e valorizado, tanto na academia como no meio
social.
Posteriormente, verificou em relação ao atendimento do psicólogo durante a prática
docente em educação básica no ensino público. Unanimemente, os entrevistados não
presenciaram a atuação do psicólogo no espaço escolar, conforme figura 7.
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Figura 7 – Atuação do psicólogo durante a prática docente dos professores entrevistados, Nova Porteirinha
(MG), (2022).

Fonte: Dados da pesquisa, 2022.

Assim, como esta pesquisa, Braz-Aquino, Ferreira e Cavalcante (2016) perceberam que
poucos professores já tiveram contato com o psicólogo no meio escolar. Por essa razão, os
profissionais têm pouca clareza a respeito das ações que favoreceriam o processo de
aprendizagem. Nesse sentido, as autoras acima citadas alertaram para a importância de se ter
um psicólogo escolar nesse ambiente. Consequentemente, a comunidade escolar estar
consciente de suas capacidades e potencialidades de ação, bem como ter clareza das atribuições
e possibilidades de ação junto aos demais agentes educativos.
Apesar de não haver esses profissionais, na maioria dos espaços escolares públicos, de
acordo com Marinho-Araújo (2014), por meio de uma intervenção ampliada e preventiva esse
profissional desenvolverá práticas coletivas promotoras nesses espaços pedagógicos de sucesso
e de compromisso social. Nesse sentido, o psicólogo deve considerar o processo histórico e
cultural do desenvolvimento humano para, além de romper com as concepções deterministas e
adaptativas que subsidiaram as intervenções psicológicas tradicionais nos contextos educativos,
investir fortemente em práticas favorecedoras de reflexão, de circulação de sentidos e
significados dos atores educacionais nos espaços formativos (MARINHO-ARAUJO, 2014;
SOUZA; PETRONI; DUGNANI, 2011).
Ao final, foi perguntado a opinião dos entrevistados sobre o papel do psicólogo escolar
com o corpo docente. As respostas obtidas mencionaram para auxílio das práticas pedagógicas
juntamente ao professor e aluno por meio de intervenções nos problemas de ordem familiar,
comportamentais e de aprendizagem. A seguir, estão expressas as respostas na íntegra dos
professores entrevistados.
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Auxiliar o docente a detectar problemas psicológicos dos alunos, problemas
familiares e de comportamento, que podem prejudicar a aprendizagem e as vezes
passam despercebidos pelos docentes (P01).
Auxilio na realização de oficinas, rodas de conversa sobre assuntos como gênero,
feminicídio, racismo, orientação sexual, gordofobia, bullying, dentre outros temas,
penso que com a ajuda de um(a) psicólogo(a) a maneira de conduzir e desenvolver
tais atividades poderiam ser mais efetivas. Bem como, dentro do possível, o
acompanhamento psicológico dos(as) estudantes afim de compreender ansiedades,
anseios, medos os quais afetam no desempenho escolar auxiliando assim as(os)
professoras(es) a otimizar as aulas e oferecer um melhor suporte a esses estudantes
em sala de aula, tendo em vista que, muitos(as) jovens deixam de participar da aula
e/ou tirar dúvidas por vergonha o que leva ao desinteresse, pois acreditam não serem
capazes de aprender ou desenvolver atividades. Portanto, penso que compreender
tais sentimentos é de suma importância para um bom desempenho escolar (P03).
Nos ouvir e orientar já que a escola é ambiente de muita cobrança. Nos orientar de
como a lidar com alunos que necessitam de um atendimento diferenciado (P07).
Apoiar a escola em seu trabalho de resgate do valor e da autonomia do docente e
assessorar na articulação entre a teoria de aprendizagem adotada e a prática
pedagógica (P08).
De atendimento aos alunos da escola, pelo menos duas vezes por semana (P11).
Contribuir com a aprendizagem escolar, detectando e sanando os motivos de
desinteresse e desatenção dos alunos (P12).
Manter um acompanhamento próximo aos professores para ajudá-los a desenvolver
novas habilidades em sala de aula (P17).
Nos orientar como agir diante de situações enfrentadas pelo aluno como por exemplo
algum tipo de abuso sofrido em casa (P22).

De acordo com Acuna (2020), no ambiente escolar, o psicólogo escolar pode propor
espaços de escuta ativa de suas demandas emocionais, referentes ao processo educacional
daquele público. De outra forma, trabalhar com essas pessoas exige empenho, tempo, gasto de
energia, inclusive suscitam desafios e tensões que poderão comprometer a saúde psicológica do
professor. Cabe apontar que a questão não é realizar terapia nas escolas, mas, sim, se debruçar
sobre a afetividade que permeia todas as relações sociais na instituição e, a partir disso, refletir
sobre como é possível favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes,
construindo condições para que o professor consiga desempenhar seu trabalho com qualidade.
Em conformidade com Solís (2011), o professor não possui as competências e a
qualificação adquiridas durante a formação em Psicologia e que são essenciais para uma
compreensão mais ampla do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, não seria o
profissional mais indicado para lidar com as dificuldades no processo de escolarização.
Para Viana e Francischini (2016), a Psicologia tem como marca a ampliação da sua
atuação na esfera pública, ao contribuir, assim, para a expansão da Psicologia na sociedade e
ao ampliar o debate sobre Direitos Humanos, saúde, assistência social, jurídica e trânsito, por
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exemplos. Entretanto, ainda não se consolidou a política pública que conta com psicólogos nas
equipes multidisciplinares na educação básica, tanto para as escolas da rede pública quanto para
as escolas da rede privada.
Dessa maneira, é notório que a psicologia escolar pode e deve contribuir com questões
ligadas as demandas educacionais. Para isso, é necessária a luta pela implementação de políticas
públicas que favoreçam a presença do (a) psicólogo (a) nas instituições escolares, desde que
existam condições adequadas para garantir que seu trabalho seja efetivado com qualidade
nesses espaços.

CONCLUSÃO
Ao considerar o produto desta pesquisa, conclui-se que a psicologia escolar é importante
estratégia para melhoria do ensino público. Com base nos dados obtidos, considera-se que a
questão norteadora foi respondida de modo eficaz, haja vista que, os professores entrevistados
da escola pública estadual apontaram as dificuldades encontradas no ensino público e elencam
a contribuição do psicólogo escolar para a educação básica.
Finalmente, ante o desafio de verificar a percepção dos professores sobre a colaboração
do psicólogo escolar, sugere-se que seja inserido este profissional na comunidade escolar, para
além de definir atividades de apoio educacional ou atualização pedagógica possa propor outros
momentos específicos de intervenção para auxiliar na resolução de situações/dificuldades
individuais e grupais que contribuam com o bem-estar dos professores e com a convivência
entre si, e dos alunos.
Quanto à experiência como pesquisador, além de conhecer mais de perto as demandas
que há dentro da escola foi importante entender as necessidades dos professores e atrever-se a
sugerir algumas participações mais efetivas do psicólogo escolar na rede pública estadual, pois,
nos dias atuais, há um mundo até então, sem estudos mais intensivos sobre a temática.
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RESUMO
O objetivo desse trabalho foi identificar como o isolamento social por conta de uma pandemia
influência psicologicamente o acadêmico. Foi feito um estudo quali-quantitativo virtual através
de um questionário. A amostra foi composta por acadêmicos da Facitec (Faculdade de Ciências
e Tecnologias de Janaúba). Dos 40 entrevistados uma parcela de quase 80% apresentou que não
havia vivenciado uma situação parecida anteriormente. Um número de mais de 90% está
tomando os cuidados integral ou parcialmente. A mudança abrupta promoveu instabilidade
emocional, como sentimento de ansiedade constante. O momento fez que seja feito um maior
vínculo entre os familiares e a maior busca por meios tecnológicos de modo a se manter
informados.
Palavras-chave: Corona vírus; Acadêmico; Isolamento Social.

1

Trabalho produzido como resultado de pesquisa para a disciplina Estatística.
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Acadêmicas do curso de Psicologia Facitec.
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ABSTRACT
The objective of this work was to identify how social isolation due to a pandemic
psychologically influences the academic. A virtual quali-quantitative study was carried out
using a questionnaire. The sample consisted of academics from Facitec (Faculty of Sciences
and Technologies of Janaúba). Of the 40 respondents, almost 80% said they had not experienced
a similar situation before. A number of more than 90% are taking care fully or partially. The
abrupt change promoted emotional instability, such as a feeling of constant anxiety. The
moment led to a greater bond between family members and a greater search for technological
means in order to stay informed.
Keywords: Corona virus; Academic; Social isolation.

INTRODUÇÃO
No sentido de controlar e abolir o Corona Vírus (Covid 19) do país, o isolamento social
tornou-se fundamental; a principal estratégia é um conjunto de práticas que devem ser adotadas
por todos: ficar em casa, lavar as mãos com sabão, não encontrando agua e sabão, usar álcool
em gel 70, usar máscaras quando for realmente necessário sair de casa, enfim, uma série de
cuidados extremamente necessário. Os primeiros casos de isolamento social por conta da
pandemia do Covid-19, se deu na China entre novembro e dezembro de 2019 (JORNAL
NACIONAL, comunicação verbal); no Brasil (JORNAL NACIONAL, comunicação verbal),
os primeiros relatos de isolamento social em fevereiro 2020; em Janaúba MG, em março de
2020 (MGTV, comunicação verbal), sendo que os alunos da Facitec, acadêmicos do curso de
psicologia, como todos os outros cidadãos de serviços não essenciais precisaram ficar em
isolamento social. Neste sentido, trabalharemos neste artigo sobre: Isolamento social em
tempos de pandemia e como isso afeta psicologicamente os acadêmicos do curso de psicologia
da Facitec.
Segundo Ferrari e Cunha (2020), professores do Departamento de Economia e Relações
Internacionais da UFRGS:
ganha proeminência no debate atual sobre a pandemia do COVID-19 a crítica à
estratégia do isolamento social. Esta se fundamenta, em essência, na ideia de que os
impactos econômicos do isolamento são maiores do que os seus benefícios em termos
de saúde pública. Argumenta-se que a eventual restrição de contato social deveria ser
direcionada aos grupos de risco desta pandemia, qual seja, pessoas com mais de 60
anos de idade ou que sejam portadoras de doenças crônicas. Por decorrência, o resto
da sociedade deveria retomar a normalidade o quanto antes a fim de reduzir os
impactos econômicos desta nova forma de “parada súbita”

Entretanto, para os alunos do curso de psicologia da Facitec, o isolamento social no que
diz respeito a frequentar as aulas, está totalmente impedido, devido aos riscos decorrentes da
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pandemia.
Os defensores do “retorno à normalidade” argumentam que os óbitos causados pelo
COVID-19 como proporção do total da população são inferiores àquelas mortes
derivadas de outras enfermidades ou processos sociais, como assassinatos e acidentes
de trânsito. E, por imposição lógica, se a economia não costuma parar em função de
tais problemas, não haveria de ser impedida por efeito de um vírus ainda menos letal.
(Ferrari e Cunha 2020)

Nogueira (2016, p. 30) analisando a realidade do ensino superior diz que:
Na realidade os estudantes de ensino superior (EES) encontram-se num período
crítico do seu desenvolvimento com repercussões futuras ao nível da sua segurança
econômica e bem-estar. A evidência mostra uma percentagem elevada de EES com
sintomatologia clinicamente significativa, com preponderância de stress, ansiedade,
perturbações do humor, do sono, alimentares, abuso de substâncias psicoativas [...]

Quando se trata dos acadêmicos de psicologia, em tempos de pandemia a saúde mental
pode ficar ainda mais comprometida, considerando todos os aspectos envolvidos no curso, e
por conta da pandemia, passa de presencial para virtual. Torna-se então, necessários estudos
relacionados à saúde mental de acadêmicos, como tudo isso afeta psicologicamente e como as
famílias são importantes nesse momento; e que atitudes a faculdade pode adotar para amenizar
este percurso de isolamento social sem grandes danos, de forma que não seja tão acometido por
sintomas, ou que estes ao menos sejam cuidados.
Partindo dessa explanação, temos como problema da pesquisa: Como o Isolamento
Social, em período de pandemia, afeta a saúde mental dos acadêmicos?
Com base nesse questionamento, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de
conhecer sobre de qual maneira o isolamento social, ocorrido devido a pandemia provocado
pelo Corona vírus (Covid-19) está afetando o psicológico dos acadêmicos do curso de
psicologia da FACITEC de Janaúba, tendo em vista a necessidade do confinamento e ciente de
como a saúde mental pode ser alterada diante deste cenário.
Portanto, como objetivo central, o presente trabalho visa a compreender como o
isolamento social em período de pandemia afeta psicologicamente os acadêmicos. E afim de
obter uma melhor compreensão acerca de como a saúde mental dos acadêmicos têm sido
afetada pelo isolamento, e contemplar assim, o objetivo geral da pesquisa, temos como
objetivos específicos: identificar possíveis ferramentas para auxiliá-los em período de
afastamento social; analisar qual o estado psicológico atual dos acadêmicos do curso de
Psicologia; entender os sentimentos de solidão em tempos de confinamento; investigar como o
uso da tecnologia para manter o contato social, tem colaborado para preservar sua saúde mental;
verificar como a convivência familiar pode contribuir para o controle de sentimentos e
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emoções.

MATERIAL E MÉTODOS
No que se refere a este artigo, será feito um questionário virtual, sobretudo por causa do
isolamento social, para melhor entender o quanto afeta os acadêmicos do curso de psicologia
da Facitec.
Para se ter uma melhor compreensão acerca da metodologia utilizada, cabe ressaltar
sobre o conceito de metodologia, na qual segundo Fonseca (2002, s.p.): “methodo significa
organização, e logos, estudo sistemático, pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o
estudo da organização dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um
estudo, ou para se fazer ciência”. Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos
instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica.
A fundamentação teórica aplicada a este estudo foi a quali-quantitativa, pois realizouse uma pesquisa social com o intuito tanto de quantificar e analisar a população que foi afetada,
bem como compreender de qual forma a saúde mental dos acadêmicos foi afetada pelo
isolamento social. Assim, como define Gerhardt et al., (2009, p.34): “tanto a pesquisa
quantitativa quanto a pesquisa qualitativa apresentam diferenças com pontos fracos e fortes.
Contudo, os elementos fortes de um complementam as fraquezas do outro”. O tipo de pesquisa
escolhida foi a pesquisa de levantamento, sendo que, dentro de suas vantagens: “temos o
conhecimento direto da realidade, economia e rapidez, e obtenção de dados agrupados em
tabelas que possibilitam uma riqueza de análise e estatística” (FONSECA, 2002 apud
GERHARDT et al., 2009, p.38)
A população do estudo foi composta pelos acadêmicos inscritos na Faculdade de
Ciências e Tecnologia de Janaúba-Facitec, sendo selecionados 10 Acadêmicos do 1º, 4°, 5º e 7º
período do curso de psicologia da referida instituição como uma amostra representativa da
população, um total de 40 alunos. De acordo com Gerhardt et al. (2009, p. 33), as amostras
geralmente são grandes e consideradas representativas da população os resultados são tomados
como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. Visto isso, foi
definido uma porcentagem do erro amostral da pesquisa em 5%.
O instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionário online, que define se:
“um instrumento de coleta de dados (...) constituído por uma série ordenada de perguntas que
devem ser respondidas pelo informante, sem a presença do pesquisador” (GERHARDT et al.,
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2009, p. 69). O questionário apresentou as seguintes questões:
1. Atualmente, você se encontra em isolamento social, conforme recomendação do
Ministério da Saúde?
2. Como você se sente nesse período de isolamento social causado pela pandemia do
Covid-19?
3. Você convive em sua casa com quantas pessoas diariamente?
4. Neste período, o que você tem feito com maior frequência?
5. O uso das tecnologias tem colaborado na preservação da sua saúde mental?
6. O que mais tem facilitado o seu dia a dia emocionalmente falando?
7. A convivência familiar nesse período de isolamento social tem te ajudado a se sentir
melhor em relação às suas emoções?
8. Você já passou por alguma situação de isolamento social anteriormente?
As mesmas foram realizadas individualmente, os participantes inseriram suas respostas
dentro do sistema online, o que facilitou a participação na pesquisa.
Os seguintes critérios de inclusão foram adotados: está inscrito na instituição Facitec e
está cursando o curso de psicologia. Definiram-se como critérios de exclusão: indivíduos que
não são acadêmicos na Facitec ou que estavam matriculados em um outro curso, que não seja
o curso de psicologia. Os termos descritos foram utilizados para obter a amostra da população
e dentro desses critérios, utilizamos uma amostragem aleatória simples para selecionar 10
alunos de cada período, exceto o 2° e 3° período, envolvidos na pesquisa.
A partir dos resultados obtidos, foi feita uma análise estatística através de gráficos, pois
esta análise “implica processamento de dados, através da geração (...), da apresentação (os
dados podem ser organizados em gráficos ou tabelas) e da interpretação” (GERHARDT et al.,
2009, p. 69). Foi recorrido também ao método de análise de conteúdo, cujo objetivo busca
compreender melhor o conteúdo pesquisado, na busca do sentido ou dos sentidos do
documento. Campos (2004) define esse método:
no universo das pesquisas qualitativas, a escolha de método e técnica para análise de
dados, deve obrigatoriamente proporcionar um olhar multifacetado sobre a totalidade
dos dados recolhidos no período de coleta, tal fato se deve, invariavelmente, à
pluralidade de significados atribuídos ao produtor de tais dados (...).

Posteriormente, foi feita uma revisão bibliográfica, para embasar teoricamente os
resultados obtidos, a partir de escritos de outros autores sobre o tema, à fim de dar uma maior
consistência e credibilidade ao estudo (GERHARDT et al., 2009).
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Foi firmado o sigilo quanto a imagem dos participantes desta pesquisa conforme as
Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, que contém critérios e normas
para com o respeito pela dignidade humana e pela especial proteção devida aos participantes
das pesquisas científicas envolvendo seres humanos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir dos dados coletados tabulou-os e são apresentados a seguir.
Ao analisarmos a Figura 1 observou-se que 47,6% estão mantendo o isolamento,
conforme as recomendações do Ministério da Saúde.
Figura 1: Análise das respostas sobre a pergunta

Fonte: Elaborado para a pesquisa.

Estar em quarentena é não sair de casa para cumprir suas atividades rotineiras, como
sair para trabalhar, ir a faculdade, não se exercitar ao ar livre, ou visitar amigos e familiares, o
isolamento social se tornou uma realidade em todo o País, ou melhor em todo o mundo.
Segundo especialistas, ficar confinado pode afetar não só o emocional, como também o
campo físico de uma pessoa. “O contato social interfere na liberação de neurotransmissores
como endorfinas, dopamina, serotonina e ocitocina, responsáveis pela sensação de bem-estar,
de amor e empatia” explica Fernando Gomes.
O isolamento pode provocar “certo embotamento psicológico, frieza e distanciamento
das emoções positivas”. Na prática, isso significa que, no começo, com a redução da entrada de
informações do meio ambiente, a pessoa pode aumentar seu poder de concentração em
experiências subjetivas e sensações, porém com o passar do tempo, o quadro muda. “Podendo
provocar ansiedade por pensamentos recorrentes e sensação de distorção da noção do tempo e
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da realidade (Fernando Gomes)”. Pessoas com quadro mental saudável pode ser afetado, e os
com histórico de depressão e ansiedade devem redobrar os cuidados nesse período, já que os
problemas poderão ser agravados com a falta de interação social. Lembrando que dessas 47,6%
respostas obtidas pode-se encontrar pessoas do grupo risco que precisam de um cuidado
redobrado como hipertensos, diabético e pessoas com problemas respiratórios.
Do qual 47,6% dos estudantes que mantém o isolamento parcialmente, o recomendado
é que o isolamento seja feito seja feito de maneira correta, seguindo todas as orientações, mas
para algumas é difícil essa prática, e algumas até fazem pequenas reuniões em casa com amigos,
saem para as ruas sem mascaras e só colocam quando vão entrar em algum estabelecimento.
Ficar em quarentena pode ser um obstáculo para algumas pessoas, pois elas ficam mais
ansiosas, com medo e até mais triste, algumas criam uma espécie de bloqueio para essa situação,
para não se desesperarem saem de casa com frequência para se distraírem, tentam buscar uma
forma de tornar o que está acontecendo mais fácil, porém com certas atitudes só pioram o
agravamento do Corona vírus, fazendo com que o a quarentena se estenda por muito mais
tempo.
Já 4,8% disseram que não estão cumprindo o isolamento, podemos considerar nesse
percentual pessoas que mesmo neste período continuam trabalhando, não podendo cumprir o
isolamento de forma correta, mas nessa amostragem tem aqueles que mesmo sem trabalhar
continuam nas ruas, não acreditando que mesmo com o número de mortalidade cada vez mais
só aumentando, o Corona vírus seja algo tão perigoso assim, continuam fazendo festas, seguem
suas programações normais sem ter o cuidado necessário.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) as recomendações de
prevenção à COVID-19 são as seguintes: Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos,
com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz
e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Evite tocar olhos, nariz e boca com as
mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado. Mantenha uma distância
mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Evite abraços, beijos
e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um
sorriso no rosto. Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. Não
compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Mantenha os
ambientes limpos e bem ventilados. Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros,
shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa.
Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e
doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. Durma bem e tenha uma alimentação saudável.
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Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência
(OMS).
Quando os alunos foram questionados sobre o sentimento no período de isolamento
social (Figura 2) observou-se que 47,6% responderam que sentem ansiosos neste momento de
isolamento social.
Estamos em um momento de incertezas, sendo que isso nos angustia, e pode levar a um
aumento de ansiedade em meio a essa pandemia. As pessoas começam por uma excessiva busca
por informações sobre o Corona vírus, e pode gerar mais ansiedade, a pessoa quer obter várias
informações para encontrar formas de sentir cada vez mais seguras, mas ao encontrar
informações negativas, como dados de contaminados e óbitos gerando mais ansiedade.
Figura 2: Análise das respostas sobre a pergunta

Fonte: Elaborado para a pesquisa.

As pessoas começam a comer mais, descontroladamente, perdem de sono, e isso pode
gerar outros problemas na pessoa, em seu sistema imunológico.
Entretanto 14,3% disseram que estão tranquilos, porque mesmo em meio a uma
pandemia algumas já tinham a rotina de estarem sempre casa, já faziam parte sua rotina estarem
em sempre sossegados em casa, não tinham a rotina estarem sempre em festas, de sempre sair
com os amigos.
Saiam de casa para cumprir suas necessidades básicas, como ir trabalhar, ir ao
supermercado, ao médico e a faculdade, e neste momento de isolamento social como alguns
estão distanciados do trabalho podem se dedicar mais aos estudos e projetos da faculdade, têm
um tempo livre para ler um bom livro, e se aproximarem mais da família.
Já 35,7% dos alunos disseram que estão se sentindo tenso neste momento, é evidente
que em meio a uma pandemia uma pessoa se sinta assim, pois a uma grande incerteza do que
irá acontecer, onde as coisas vão chegar e vendo que tudo só tende a piorar, onde os dados de
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contaminados e de óbitos só tendem a subir. Pois tudo é muito instável e as notícias chegam e
mudam a todo momento, a rotina muda por completo, e o tedio tende a consumir seus dias,
vários fatores que levam a sentirem tensos.
E 2,4% responderam que estão se sentindo estressados, pois passam mais tempo em
casa, fazem as mesmas coisas, ou até estão estressados por não fazerem nada, todos já tinham
seus hábitos e rotinas e de uma hora para outra tiveram que mudar tudo, o medo, a ansiedade e
a incerteza causa um estresse na pessoa, e por não saber até quando isso durar e como vai ser a
vida daqui em diante gera esse tipo de sentimento.
Devido ser um momento crítico e muito sério com vários fatores de risco, há um sério
risco de se desenvolver um estresse pós-traumático devido os efeitos psicológicos da
quarentena. O estresse pós-traumático é um transtorno Psicológico que afeta as pessoas quando
vivem situações que colocam em risco a sua própria vida ou integridade física, e a de pessoas
próximas (LUCIANO, 2020).
Neste momento de isolamento e diante de uma pandemia com um vírus que se espalha
rapidamente, e é um risco maior para as pessoas do grupo de risco como: diabéticos,
hipertensos, pessoas com problemas respiratórios, problemas crônicos e idosos, esse vírus pode
levar a pessoa a óbito em curto tempo de prazo. As pessoas tendem a sentirem um grande medo
e seu psicológico é afetado, pois elas têm que lutar para sobreviver, sempre usando máscaras,
luvas, lavando as mãos com agua e sabão, usando álcool em gel, mantendo uma distância
mínima de 2 metros de cada pessoa. E quando temos casos de contaminados em familiares e
pessoas próximas isso fica vez mais marcado, devido a esses fatos vividos e presenciados pode
se desenvolver o estresse pós-traumático.
Na questão 3, em que os alunos foram questionados sobre a convivência em casa (Figura
3) percebe-se que 38,1% dos entrevistados residem com duas pessoas, 33,3% dividem a
residência entre quatro ou mais pessoas, e 28,6% são em três pessoas debaixo do mesmo teto,
e na opção morar sozinho não houve nenhuma resposta.
Diante de uma pandemia desta proporção, é de fundamental importância se redobrar os
cuidados, principalmente com quem se divide o mesmo lar. Para amenizar este momento de
distanciamento, é importante ressaltar que a família pode tomar atitudes simples, mas cruciais;
alguns pontos de relevância para os familiares podem ser: para idosos, o incentivo de fazer
atividades que dê para fazer em casa como artesanato, uma boa comida, leitura, pintura, ou até
mesmo o uso da tecnologia, uma nova rotina precisa ser tomada por todos os membros.
É um grande desafio o convívio no isolamento social, é importante estarmos atentos as
ansiedades geradas, as dificuldades enfrentadas em cada lar, devemos ter como objetivo o
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equilíbrio mental e a nossa saúde, usar a disposição para atitudes de prevenção e cuidado;
procure atividades que possam fazer em grupos com os de casa como: assistir filme, cozinhar,
brincar mais, e aproveitar o que a companhia tem de melhor.
Figura 3: Análise das respostas sobre a pergunta

Fonte: Elaborado para a pesquisa.

Na Figura 4 foi questionado aos alunos o que estão fazendo com mais frequência. Sendo
assim, observou-se que 52,4% dos entrevistados estão colocando os trabalhos da faculdade em
dia, seguido por 19% que estão assistindo reportagens, filmes e séries, outro percentual de
14;3% estão aderindo a outras ocupações como: trabalhar 7,1%, procrastinando 2,4%, continuo
trabalhando e estudando 2,4%, cuidando de afazeres de casa, cumprindo com os deveres da
faculdade na medida do possível e outros 2,4%, Ainda desse público 11,9% estão praticando
um novo hobbie, e 2,4% disseram estar lendo livros.
Figura 4: Análise das respostas sobre a pergunta

Fonte: Elaborado para a pesquisa.

A forma como cada indivíduo responde a esta situação, está relacionada ao seu percurso
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de vida e sua personalidade; pois cada um tem o comportamento psicológico de acordo com a
sua personalidade, e sua história de vida, experiências e meio que o envolve.
Já 7,1%, responderam que são os trabalhos remunerados em casa que os ajudam a se
manterem preservados, sem que ocorram riscos de contrair a covid 19, podendo então exercer
uma atividade temporária, no entanto 4,8% responderam que informações gerais sobre o
isolamento social estão os ajudando para se informarem melhor sobre essa pandemia que estão
vivendo, pois, assim então tomam conhecimento sobre o que de fato esta acontecendo, podendo
então se prevenir melhor contra essa pandemia, sobre os devidos cuidados.
Nas demais opções 2,4% optaram pela opção de dormir ao invés de praticarem algum
outro tipo de atividade, outros 2,4% preferiram ocupar parte do seu tempo jogando jogos
eletrônicos, porque os distraem, assim os fazendo parar de pensar nessa pandemia que estamos
vivendo, e por fim 2,4% escolheram um pouco de cada alternativa.
Com o isolamento social, que é uma medida de prevenção para que a covid-19 não se
propague tão rápido, é também com o intuito de amortizar a curva do número de infectados, é
notório que as pessoas estão sendo abraçadas por um quadro de ansiedade, depressão, medo,
angústia, pânico, solidão, incertezas... a ideia de isolamento social causa transtornos
psicológicos graves, mais ainda é a incerteza de não saber quando terminará, e se vamos ficar
bem, esse confinamento que estamos vivendo não foi uma escolha que fizemos, de diminuir
nosso ritmo intenso de vida, ao contrário com o vírus perdemos nossa autonomia, nossa
capacidade de realizar coisas, de andar, circular, realizar tarefas, fomos pegos de surpresa por
um inimigo, sem aviso e sem nossa autorização, ou seja não tivemos tempo de nos preparar.
Se perdemos nossa liberdade, tivemos que descobrir estratégias internas para reaprender
a viver.
Mediante e essa pandemia que estamos vivendo, procuramos saber se o uso da
tecnologia ajuda a amenizar o fato do isolamento social (Figura 5). Ajudando a manter o contato
com os amigos e familiares e até mesmo ajudando a manter-se informado das demais noticias,
já que a cada dia que se passa se adquire novas informações sobre a Covid 19. Observou-se,
nesse questionamento, que 45,2 % responderam que a tecnologia está ajudando na sua saúde
mental. As restrições impostas pela quarentena têm feito as pessoas voltarem ainda mais suas
atenções para o mundo digital. Dispositivos tecnológicos têm sido usados para socializar,
trabalhar, aprender e se informar durante a pandemia.
Já que não podemos ter relacionamentos humanos nem ficar muito próximos, a internet
cumpre esse papel, além de promover ações sociais como o compartilhamento de listas de
supermercado, compra de produtores locais e outras ações. “A tecnologia tem esse objetivo, ser
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um canal facilitador para atividades humanas” (AVIS, 2020).
Figura 5: Análise das respostas sobre a pergunta

Fonte: Elaborado para a pesquisa.

Dos alunos questionados 28,6% disseram que a tecnologia não está ajudando, pode-se
considerar que essas pessoas não tenham acesso a internet, levando em conta que grande parte
da população vive em zonas rurais onde não se tem acesso à internet, tanto para ter
relacionamentos a distância com os seus familiares, amigos, e nem mesmo para ter acesso a
conteúdos que os distraiam de tanta tensão que vivemos durante esse isolamento social.
Sendo que 26,2% responderam que a tecnologia está ajudando parcialmente na
preservação de sua saúde mental, sendo pessoas que não têm muito acesso a internet obtendo
apenas os dados móveis contendo poucos GB.
Ao serem questionados sobre o que mais tem facilitado o seu dia a dia emocional (Figura
6) observou-se que 69% dos acadêmicos responderam que o que facilita o seu dia a dia é o
convívio com os familiares, a família nesse período é de extrema importância para que haja a
comunicação. Também pode ser um bom momento para ampliar o vínculo e diálogo com as
pessoas que partilham o espaço contigo. Se você vive em família, ou com amigos.
Já 11,9% responderam que são os trabalhos virtuais, pois é quando acontece uma
interação maior com colegas e professores e assim os fazem se sentir mais em suas rotinas
normais. Assim encontraram ajuda, suporte e pessoas com quem partilhar experiências
semelhantes.
Esses momentos de isolamento social podem nos trazer alguma ansiedade e
preocupações. Portanto, é importante que estabeleçamos uma rotina, planejemos atividades,
tentemos criar novas programações que sejam flexíveis, comuniquemos com os amigos e
familiares, pois mesmo que esteja em quarentena e saibamos que nada paga o contato físico,
você ainda pode se comunicar através de vários recursos tecnológicos! Fique com os seus
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familiares, façam refeições juntos, façam jogos ex: dama, xadrez, jogo da velha... Faça terapia
online, com profissionais da área da psicologia, evite sobrecarga em relação a pandemia.
Figura 6: Análise das respostas sobre a pergunta

Fonte: Elaborado para a pesquisa.

Ressaltando, ainda a convivência familiar, na Figura 7 foi discutido como o período de
isolamento social tem ajudado com suas emoções.
Figura 7: Análise das respostas sobre a pergunta

Fonte: Elaborado para a pesquisa.

Pela análise das respostas dos acadêmicos de psicologia 50% deles responderam que
ocorreu uma melhoria nas emoções com a convivência e relação familiar nesse período de
isolamento social. Já 28,6% afirmam que esta ajuda familiar foi realizada parcialmente e 21,4%
relatam que esta convivência familiar não trouxe ajuda para as relações de emoções diante desta
pandemia, deste isolamento social que angustia.
Em primeiro momento é necessário lembrar que as pessoas mais importantes são a sua
família. Neste momento da pandemia, quarentena, surge o momento de maior contato e diálogo
entre a família. Mais amor, convivências, afazeres juntos. Para Serra (1999), a função
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primordial é a proteção de apoio emocional da família para resolução dos conflitos ajudando a
manter a saúde física e mental do indivíduo descobrindo a melhor maneira de lidar com
situações de estresse no momento deste isolamento social.
Por último foi questionado aos alunos se eles já passaram por alguma situação de
isolamento social anteriormente (Figura 8).
Foi observado que os mesmos já passaram por alguma situação de isolamento social.
Diante do resultado é evidenciado que 83,3% dos acadêmicos responderam que nunca passaram
por uma situação de isolamento social. Já 11,9% destes acadêmicos informam que não se
lembram de ter passado por esta situação e 4,8% responderam que já passaram por esta situação
de isolamento social.
Figura 8: Análise das respostas sobre a pergunta

Fonte: Elaborado para a pesquisa.

Segundo Porfírio (2020), o isolamento social é o momento em que afastamos do
convívio com as outras pessoas e com a sociedade permanecendo em casa sem contatos. Diante
desta pandemia da Corona vírus surge a necessidade do isolamento social onde devemos
permanecer em casa e tomando as precauções devidas. Isto nunca tinha ocorrido antes, uma
doença atacando o mundo inteiro. Para Nogueira (2016), o bem-estar se caracteriza pela
satisfação de necessidades biopsicossociais, que devido ao isolamento ficam amplamente
reduzidas, e assim levando a ansiedade, pensamentos recorrentes e distorção do tempo e
realidade.
Sendo assim observa-se que por mais que alguns alunos já viveram momentos de
isolamento social, nada é comparado com a situação que vivenciamos no momento atual.
Percebe-se que além de controle psicológico individual, o apoio familiar e de colegas é
fundamental para nos habituarmos com o “novo normal”que provavelmente permanecerá por
um longo período para que haja retorno ao que já foi vivido antes.
REVISTA CATRUMANA, v. 2, n. 2, 2021.

Isolamento Social em período de Pandemia...

52

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos e discutidos na presente pesquisa permitem a conclusão de uma
situação bastante complexa em relação a fragilidade psicológica dos acadêmicos de Psicologia
da Facitec com o isolamento social no atual período de pandemia da COVID-19. As mudanças
abruptas ocorridas nas atividades rotineiras desses foram recebidas como algo novo, negativo
e desencadeador de ansiedades e incertezas, como aponta os resultados desse trabalho.
Observa-se que a população em destaque vem cumprindo o isolamento total ou parcial,
o que requer uma grande mudança no modo de vida, e igual esforço para mantê-la, em aspectos
físicos e emocionais. Porém, sendo uma situação nunca vivenciada nem de modo semelhante,
lidar com essa nova realidade pode gerar quadros de ansiedade, angústia e incertezas; sendo
capaz de afetar um estado mental saudável e/ou agravá-lo quando já a histórico de transtornos
emocionais, modificando por completo o bem-estar do indivíduo.
O uso da tecnologia é apontado de forma acentuada pelos acadêmicos como meio para
buscar amenizar os efeitos do isolamento. Unindo as três principais formas de comunicação a
oral, escrita e a verbal, as novas tecnologias ganham notório destaque nesse momento devido
as possibilidades que esta oferece. Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde de ficar
em casa, algumas atividades passaram a ser realizadas em casa via internet; como manter o
contato com amigos e familiares, buscar entretenimento, trabalho e inclusive a realização de
aulas, não mudando muito para os estudantes a rotina de resolução de trabalhos acadêmicos.
Por fim é possível notar que os acadêmicos sem novas possibilidades de atividades,
entram num ciclo de repetição, que eleva o tedio e a ansiedade. Nesse ponto a convivência com
aqueles que residem na mesma casa seja familiares ou amigos, pode gerar desgaste, mas
também pode amenizar os impactos desse momento e ajudar manutenção da saúde emocional;
se tornando o principal ponto de apoio, refúgio e incentivo, para tolerar e superar o período de
isolamento.
Concluem-se diante das respostas obtidas, dados preocupantes; pois grande parte dos
acadêmicos entrevistados vem sofrendo com ansiedade, demarcando assim, uma necessidade
de os acadêmicos fazerem psicoterapia, pois sem ajuda de um profissional, estes acabam
adoecendo ou agravando tais quadros. Sendo de suma importância preservar a saúde mental,
trabalhando as dificuldades, e as causas de maior sofrimento, e sendo a psicoterapia pessoal a
principal aliada. Vale ressaltar que o atendimento psicológico por meio de Tecnologias da
Informação e da Comunicação (TICs), como o atendimento online, é autorizado pelo Conselho
Federal de Psicologia e regulamentado pela Resolução N°011/2018 do CFP, permitindo aos
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psicólogos a prestação de serviços psicológicos para ajudar a preservar a saúde mental dos
acadêmicos e de toda população, mesmo diante do isolamento social que vem sendo vivenciado.
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SATISFAÇÃO QUANTO AO ATENDIMENTO HOSPITALAR
VIVENCIADO POR PACIENTES EM PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO
FELÍCIO, Elizete Rodrigues Soares
FINELLI, Leonardo Augusto Couto1
RESUMO
O presente estudo teve como principal finalidade avaliar o nível de satisfação dos pacientes
após estes serem submetidos à intervenção cirúrgica em um hospital público do município do
norte de Minas Gerais. Os objetivos secundários desse estudo são: caracterizar a população
estudada; avaliar o impacto na qualidade de vida dos pacientes submetidos a cirurgia;
compreender os motivos que os levaram a realizar a intervenção cirúrgica; identificar as
expectativas dos pacientes com relação aos resultados esperados. O problema que norteou este
estudo foi: em que medida o atendimento oferecido aos pacientes pode contribuir para favorecer
a minimização de sensações e sentimentos negativos durante o período de internação dos
pacientes. O presente estudo é de natureza quanti-qualitativa, quanto aos objetivos pode ser
classificada como pesquisa exploratória realizada através de levantamento bibliográfico e
pesquisa de campo. Foram aplicados 60 questionários aos pacientes do pós-cirúrgico hospitalar.
A escolha da amostra foi aleatória considerando a anuência à participação na pesquisa pelos
pacientes. O instrumento utilizado foi o questionário contendo 27 questões. Os achados deste
estudo apontam para uma relação direta entre a qualidade do atendimento ao paciente pela
equipe multidisciplinar do hospital e a resposta clínica deste paciente no pós-operatório.
Palavras-Chave: Hospital. Cirurgia. Atendimento.
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ABSTRACT
This study was mainly designed to assess the level of satisfaction of patients after they are
undergoing surgery at a hospital in the northern city of Minas Gerais. The secondary objectives
of this study are: Characterize the study population; evaluate the impact on quality of life of
patients undergoing surgery; understand the reasons which led them to perform surgery;
identify patients' expectations regarding the expected results. The problem that guided this
study was: to what extent the care offered to patients can help foster the minimization of
negative feelings and sensations during the hospitalization of patients. This study is quantitative
and qualitative nature, as the objectives can be classified as exploratory research conducted
through a literature review and field research. 60 questionnaires to patients in the hospital after
surgery were applied. The sample selection was random. The instrument used was a
questionnaire containing 27 questions. These findings indicate a direct relationship between the
quality of patient care by the multidisciplinary team of the hospital and the clinical response of
the patient postoperatively.
Keywords: Hospital. Surgery. Treatment.

INTRODUÇÃO
O hospital é uma instituição que tem por finalidade o diagnóstico e o tratamento de
enfermidades. Esse é organizado para atender demanda externa e também interna. O hospital
segue padrões e normas pré-estabelecidas com vista à promoção da saúde através da prestação
de serviços hospitalares referentes à prática da medicina preventiva e curativa e da enfermagem
nas suas diversas especialidades (ALMEIDA, 1983; COSTA et al., 2020).
O hospital se constitui em uma organização médica que presta serviços à sociedade e
tem por finalidade principal ofertar assistência médico-sanitária em suas diferentes vertentes,
tanto preventivas quanto curativa. O hospital atua no setor de prestação de serviços, mas
também de pesquisa científica na área de saúde e também na área educacional na formação e
capacitação de pessoas que futuramente irão atuar na área de saúde (CAMPOS, 1995; SILVA
et al., 2017).
Todo hospital pertence a um sistema de saúde e tem a função de atender à demanda por
assistência médica preventiva e curativa e também de serviços de apoio à saúde na unidade
hospitalar ou em domicílio e ainda atua como espaço de formação para profissionais da área da
saúde como médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros (MEZZOMO,
2003; 2012).
A cirurgia é um dos procedimentos da medicina curativa que é realizada em hospitais.
Esse termo é originário do grego kheirourgia (kheiros, mão e ergon, obra), que designava
originalmente o profissional que curava com as mãos (ARAÚJO et al., 2017; TUBINO;
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ALVES, 2009).
A cirurgia não é um procedimento recente, há registros de práticas cirúrgicas desde a
antiguidade. Inicialmente, a cirurgia se ocupou, durante anos, dos feridos de guerra,
principalmente pelos riscos que impunha à sobrevivência do paciente, assim, somente quando
existia um risco iminente de morte aplicava-se a técnica cirúrgica. Até mesmo curandeiros e
feiticeiros, em comunidades primitivas se ocupavam da cirurgia como recurso da medicina para
salvar vidas. Há registros históricos de intervenções cirúrgicas, no Egito, há 2500 anos A.C.
Antes utilizada como procedimento extremo, a ser utilizado quando os recursos da medicina
houvessem esgotado completamente, a cirurgia evoluiu com a ciência médica e passou a ser um
recurso curativo e até mesmo preventivo, em casos específicos (TUBINO; ALVES, 2009). No
processo cirúrgico o paciente passa pelo período pré-operatório, transoperatório e pósoperatório, que são denominados períodos cirúrgicos.
O período pré-operatório compreende as primeiras vinte e quatro horas que antecedem
os procedimentos anestésico e cirúrgico. Esse período termina quando o paciente dá entrada no
Centro Cirúrgico. Já o período transoperatório é caracterizado pela introdução do paciente na
sala de cirurgia até a saída deste do centro cirúrgico, após concluída a cirurgia. O período pósoperatório compreende o período pós-cirurgia e se subdivide em três fases distintas, a saber:
recuperação anestésica que se estende desde o final da cirurgia até o momento da alta médica.
O pós-operatório imediato é compreendido como sendo as primeiras 24 horas do pós- cirúrgico.
O pós-operatório mediato inicia-se após 24 horas da cirurgia e se estende até a alta do paciente.
O procedimento ao qual foi submetido o paciente e suas condições após a cirurgia vai
determinar o tempo e o local de internação no pós-operatório (ARAÚJO et al., 2017; SOBECC,
2009).
O fluxo operacional compreende a avaliação pré-operatória, que leva à identificação do
problema, planejamento da ação interventiva, implementação da ação interventiva, ou seja, a
cirurgia, e a avaliação pós-operatória que resultará em outras ações como encaminhamento para
Unidade de Terapia Intensiva - UTI, ou outros procedimentos cabíveis ou alta médica conforme
o caso. Os pacientes submetidos à cirurgia de grande porte como cirurgias neurológicas,
cardíacas e transplantes, dentre outras, são encaminhados diretamente para UTI e permanecem
nessa unidade durante o pós-operatório imediato (SOBECC, 2009).
Nesse contexto o trabalho do psicólogo no hospital é importante para o paciente que foi
submetido a um procedimento cirúrgico para que possa auxiliar os pacientes no processo de
adaptação como também analisar e compreender a satisfação do paciente no período póscirúrgico, dentro de um processo de reabilitação deste paciente (FIGUEIRÊDO; SOUZA, 2019;
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VERONEZ; TAVANO, 2005).
A principal finalidade deste estudo foi avaliar o nível de satisfação dos pacientes após
serem submetidos à intervenção cirúrgica em um hospital público no norte de Minas Gerais. Os
objetivos secundários desse estudo são: caracterizar a população estudada; avaliar o impacto na
qualidade de vida dos pacientes submetidos à cirurgia; compreender os motivos que os levaram
a realizar a intervenção cirúrgica; identificar as expectativas dos pacientes com relação aos
resultados esperados.
O problema que norteou este estudo foi em que medida o atendimento oferecido aos
pacientes pode contribuir para favorecer a minimização de sensações e sentimentos negativos
durante o período de internação dos pacientes.
A relevância deste estudo está no fato de que o mesmo permite verificar a importância
das relações interpessoais pautadas na ética, no respeito e na confiança entre pacientes e equipe
de saúde do hospital.

MÉTODOS
A presente investigação foi desenvolvida através de pesquisa de cunho quantiqualitativo. Demo (1995, p. 231) ao se referir às abordagens quantitativa e qualitativa da
pesquisa afirma que “ambas são da mesma importância metodológica”.
Como procedimentos foram realizados levantamento bibliográfico e pesquisa de campo.
A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a
cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar
diretamente.
Segundo Piana (2009), a pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a
informação diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro
mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu
e reunir um conjunto de informações a serem documentadas.
O instrumento da pesquisa foi um questionário aplicado a sessenta pacientes submetidos
à cirurgia que estavam no período pós-operatório. De acordo com Silva e Menezes (2001, p.
35): “o questionário é uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito
pelo informante”.
A coleta de dados foi realizada em um Hospital público no Município de Pirapora, norte
de Minas Gerais. Fizeram parte da pesquisa sessenta pacientes do pós-operatório. Os dados
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foram coletados diretamente na clínica cirúrgica do hospital onde foi realizado o levantamento
junto aos pacientes inclusos nos critérios pré-estabelecidos pela pesquisadora. Nesta etapa os
colaboradores puderam conhecer previamente os objetivos do estudo e optar livremente por
participar do mesmo. Todos os aspectos éticos relacionados à pesquisa foram expostos e todos
os colaboradores assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O presente estudo,
aprovado pelo Comitê de Ética do ICS – FUNORTE/SOEBRAS –, foi realizado com sessenta
pacientes do pós-operatório de um Hospital público de Pirapora, município situado ao norte do
estado de Minas Gerais.
A população, no período da coleta, era composta por aproximadamente cem pacientes
que foram submetidos a intervenções cirúrgicas no hospital do município do norte de Minas
Gerais.
A amostra foi composta de sessenta por cento do número de pacientes que passaram por
cirurgia de urgência, emergência e eletiva mensalmente, naquela unidade hospitalar. Estes
foram escolhidos aleatoriamente.
Foi considerado como critério de inclusão o paciente apresentar idade superior a 18
anos, ser alfabetizado e haver assinado o termo de livre consentimento para participar da
pesquisa. Foram considerados critérios de exclusão pacientes, analfabetos, deficientes visuais,
e que por vontade própria não desejem participar do estudo.

RESULTADOS
A descrição do grupo de participantes é sumarizada na Tabela 1 que apresenta as
características quanto à faixa etária e gênero dos entrevistados. Participaram da pesquisa 60
pacientes em etapa de recuperação pós-operatório, ainda internados e em recuperação.
Tabela 1 - Distribuição por faixa-etária e gênero
Idades agrupadas Quantidade Percentual % Masculino
18 a 26 anos
2
3
1
27 a 35 anos
14
23
7
36 a 44 anos
15
25
5
45 a 53 anos
17
28
9
54 a 62 anos
5
8
1
63 a 71 anos
7
12
6
Total
60
100
Fonte: Dados da pesquisa.

Feminino
1
7
10
8
4
1
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Os resultados acima apresentados apontam para a existência de uma maioria de
pacientes com idade entre 45 e 53 anos (28%) enquanto a menor parte dos pacientes
entrevistados apresentavam idade entre 18 e 26 anos (3%). Verificou-se ainda que 53% dos
entrevistados eram do sexo feminino.
Quanto à cor da pele apurou-se que 12% dos entrevistados se auto declaravam brancos,
5% auto declararam-se amarelos, 13% se auto declararam negros e os outros 70% se disseram
pardos.
No que diz respeito à religião que professavam os entrevistados, a maioria se declarou
católica (68%). Os evangélicos somaram 25% e membros de outras religiões 7%.
Quanto ao estado civil a maioria dos entrevistados era casada (48%). Os separados eram
3%, divorciados 8%, solteiros 27%, viúvos 5% e em união estável 8%.
A tabela 2 trata do grau de escolaridade dos entrevistados.
Tabela 2 - Grau de escolaridade dos entrevistados
Variáveis
Quantidade
Percentual %
Ensino fundamental incompleto
6
10
Ensino fundamental completo
10
17
Ensino médio incompleto
8
13
Ensino médio completo
29
49
Curso superior incompleto
5
8
Curso superior completo
2
3
Pós-gradação
0
0
Total
60
100
Fonte: Dados da pesquisa.

A tabela acima mostra que a maioria dos entrevistados possuía ensino médio completo
(49%), apenas três por cento tinha concluído o curso superior e nenhum dos entrevistados fez
pós-graduação.
Quanto à renda familiar a maioria dos entrevistados declarou renda entre um mil e
duzentos reais e um mil e oitocentos reais (58%). Ainda dentre os entrevistados 18% tinha renda
familiar entre seiscentos e um mil e duzentos reais. Outros 15% declararam ter renda familiar
de até seiscentos reais. Com renda familiar entre dois mil e quatrocentos reais e três mil reais
somente 3% dos entrevistados. Acima de três mil reais, mais três por cento dos entrevistados
declararam que somando os membros da família perfaziam esta renda.
Em relação ao número de dias de internação de cada paciente no hospital a resposta
obtida foi que 18% estavam internados há dois dias, 68% há três dias, 2% há quatro dias, mais
2% há cinco dias, 5% há sete dias e outros 5% há oito dias.
Quanto ao convênio que subsidiou, ou não, a cirurgia, 78% dos pacientes eram do
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Sistema Único de Saúde - SUS, 20% tinha algum convênio de saúde privado e apenas 2% destes
eram pacientes que pagaram o procedimento de modo particular.
Nesta direção no que diz respeito ao tipo de acomodação 85% estavam internados em
quarto triplo (enfermaria), 13% em quarto duplo e somente 2% em quarto individual
(apartamento).
Quanto ao nível de dependência da equipe de enfermagem no pós-operatório 70% dos
entrevistados consideraram depender da equipe de enfermagem em um grau médio, 17%
considerou o grau de dependência alto, 7% baixo e outros 7% se declararam totalmente
dependentes da equipe de enfermagem durante a internação.
Em relação ao motivo de se submeter à cirurgia 100% dos pacientes respondeu que foi
por motivo de saúde.
No que diz respeito aos sentimentos que se vivenciou desde a internação até a alta, ou
seja, até o seu retorno para casa, 60% descreveu medo, 23% disse sentir felicidade, 12%
tranquilidade, 2% preocupação, outros 2% aflição e ainda 2% ansiedade.
Ao descrever as sensações que se vivenciou no período transoperatório, isto é, durante
a cirurgia, 53% dos pacientes entrevistados não souberam responder, 10% disseram sentir
tranquilidade, outros 10% disseram sentir frio, 8% não sentiu nada, 3% disseram sentir medo,
outros 3% descreveram o sentimento de nervosismo, 3% disseram sentir tremor, 2% angústia,
outros 2% falta de ar, a sensação de frio e dores foi relatada por 2% dos respondentes, assim
como 2% relataram insegurança e 2% sonolência.
Quanto à avaliação dos pacientes acerca do atendimento hospitalar oferecido pela
recepção da instituição no momento de internação 57% disse considerar bom, 40% ótimo, 2%
regular e 1% fraco.
Em relação à percepção do nível de informações relativas à cirurgia as quais os pacientes
tiveram acesso 52% considerou bom, 40% ótimo, 7% médio e 1% regular.
A tabela 3 mostra os dados relativos à percepção dos pacientes quanto à acomodação
hospitalar durante o período pós-operatório.
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Tabela 3 - Percepção dos pacientes quanto à acomodação hospitalar durante o período pós-operatório.
Percepção
Quantidade
Percentual %
Ótimo
28
47
Bom
30
50
Médio
2
3
Regular
0
0
Fraco
0
0
Total
60
100
Fonte: Dados da pesquisa.

A tabela 4 mostra a percepção dos pacientes quanto ao atendimento a eles ofertado pela
a equipe de enfermagem do hospital desde a chegada ao posto de enfermagem até o momento
de internação.
Tabela 4 - Percepção dos pacientes quanto ao atendimento a eles ofertado pela a equipe de
enfermagem do hospital desde a chegada ao posto de enfermagem até o momento de internação.
Percepção
Quantidade
Percentual %
Ótimo
41
68
Bom
18
30
Médio
1
2
Regular
0
0
Fraco
0
0
Total
60
100
Fonte: Dados da pesquisa.

Quanto à percepção dos pacientes no que concerne ao atendimento em enfermagem
desde a chegada ao bloco cirúrgico até o retorno do paciente ao quarto, no período
transoperatório, 75% considerou ótimo, 25% bom.
No que concerne à percepção dos pacientes quanto ao atendimento de enfermagem após
a ida para a enfermaria/quarto/apartamento, até a alta hospitalar, no período pós-operatório,
68% considerou ótimo, 30% bom e 2% regular.
Em relação à equipe médica os pacientes avaliaram a atenção e o atendimento a eles
ofertado como ótimo para 63%, bom para 35%, médio para 2%.
Quando se investigou a percepção dos pacientes quanto a sua demanda de apoio pela
equipe de enfermagem, verificou-se que 55% dos pacientes respondentes consideraram o
atendimento ótimo, 43% bom e 2% médio.
Verificou-se ainda, com os pacientes, como foi sua avaliação quanto a capacidade
técnica dos enfermeiros. A esse item 57% dos respondentes consideraram o atendimento ótimo
e 43% avaliou como boa.
A percepção dos pacientes quanto à higienização e limpeza do ambiente hospitalar foi
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considerada ótima para 55%, boa para 43% e média para 2% destes. Ao investigar o nível de
satisfação global dos pacientes com o hospital 65% dos participantes da pesquisa avaliaram
como ótimo e 35% bom.

DISCUSSÃO
O presente estudo constatou que os sujeitos que responderam a esta pesquisa são em sua
maioria em sua maioria adultos entre 45 e 53 anos. Verificou-se predominância do sexo
feminino. E a amostra total em sua maioria se autodescrevem como, professam a religião
católica, eram casados, com ensino médio completo, com renda familiar média de dois salários
mínimos.
O principal achado do presente estudo foi a constatação deque o nível de satisfação dos
pacientes, objeto deste trabalho, após serem submetidos à intervenção cirúrgica no Hospital de
um município do Norte de Minas foi bom. Acredita-se que isso se deva ao fato de que o hospital
ser uma instituição que tem por finalidade o diagnóstico e o tratamento de enfermidades, é
organizado para atender demanda externa e também interna. O hospital segue padrões e normas
pré-estabelecidas com vista à promoção da saúde através da prestação de serviços hospitalares
referentes à prática da medicina preventiva e curativa e da enfermagem nas suas diversas
especialidades o que atende as demandas da legislação (ALMEIDA, 1983). Tal resultado pode
estar associado também a os pacientes obterem êxito no processo de tratamento das suas
enfermidades, através da prática da medicina curativa, como também de haverem recebido os
serviços adequados por parte da equipe médica e da equipe de apoio à saúde que prestava
serviços naquela unidade hospitalar, os pacientes sentiram a satisfação manifesta (MARQUES
et al., 2018).
O estudo mostrou que a maioria dos pacientes, passou internados no hospital de três dias
e alguns passam até oito dias, acomodados, em sua maioria, em quartos de enfermaria, pelo
SUS. Chama à atenção, que mesmo nas condições descritas os pacientes mostraram-se
satisfeitos com o atendimento recebido, isto sugere que o apoio da equipe multidisciplinar que
prestava serviços no hospital pode haver contribuído para a satisfação destes pacientes com o
tratamento a eles ofertado (COSTA et al., 2020).
Pois todo hospital pertence a um sistema de saúde e tem a função de atender à demanda
por assistência médica preventiva e curativa e também de serviços de apoio à saúde na unidade
hospitalar ou em domicílio e ainda atua como espaço de formação para profissionais da área da
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saúde como médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros (MEZZOMO,
2003; 2012). No caso específico do Hospital do município do norte de Minas Gerais, há
pacientes internados por convênios, pelo SUS e pacientes particulares. Apesar das diferenças o
grau de satisfação, geral, entre os pacientes é bom.
Quanto ao impacto na qualidade de vida dos pacientes submetidos à cirurgia pôde-se se
constatar que o fato da cirurgia ter alcançado o sucesso desejado pelo paciente e pela equipe
médica, faz com que haja reflexo positivo na qualidade de vida do paciente. E, no caso
específico dos pacientes, objeto deste estudo, houve uma avaliação positiva dos mesmos no que
concerne ao tratamento a eles ofertado no hospital. Tais elementos impactam de modo positivo
a qualidade de vida do paciente que não apenas se sentiu satisfeito com o atendimento
hospitalar, mas teve sua saúde restabelecida através da cirurgia (MOURA et al., 2021).
Nessa direção o hospital se constitui em uma organização médica que presta serviços à
sociedade e tem por finalidade principal ofertar assistência médico-sanitária em suas diferentes
vertentes. Ou seja, tanto preventiva quanto curativa. O hospital atua no setor de prestação de
serviços, mas também de pesquisa científica na área de saúde e também na área educacional na
formação e capacitação de pessoas que futuramente irão atuar na área de saúde (CAMPOS,
1995). Neste sentido se infere que devido ao fato de o hospital se constituir um espaço curativo
e também de que se ali indivíduo que necessita de cuidados médicos, tem as suas necessidades
imediatas atendidas, haverá satisfação imediata e uma inerente possibilidade de melhoria da sua
qualidade de vida (FIGUEIRÊDO; SOUZA, 2019).
Quanto à qualidade de vida no período de internação, pode-se observar que os pacientes
respondentes neste estudo se mostraram satisfeitos com o atendimento, o que pressupõe a
existência de uma melhora nas suas condições de saúde e um tratamento digno durante a
internação, ofertado pela equipe de profissionais do hospital. Infere-se, portanto que o bem estar
do paciente no período de internação hospitalar vá refletir no seu processo de reabilitação após
a alta cirúrgica. Assim, observa-se um fato em cadeia pelo qual o processo de internação pelo
qual passa o paciente tem influência sobre sua reabilitação que tem influência sobre sua
qualidade de vida. Desta forma, indiretamente, o bem-estar do paciente no hospital, durante a
internação, irá refletir na sua qualidade de vida não somente neste período, mas também durante
o período de tempo subsequente que compreende desde a alta hospitalar até a reabilitação do
paciente junto à sua família (COSTA et al., 2020; MOURA et al., 2021.
Julga-se relevante observar que 70% dos pacientes entrevistados se disseram
dependentes da equipe de enfermagem durante o período de internação hospitalar. A
porcentagem destes pacientes que considerou a ajuda da equipe de enfermagem no momento
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da sua necessidade ótima ou boa foi de 98%. Noventa e sete por cento destes mesmos pacientes
avaliaram o atendimento hospitalar oferecido pela equipe da recepção bom ou ótimo, o que
corrobora para o entendimento de que, desde a chegada ao hospital até o período de cirurgia e
pós-cirúrgico, os pacientes sentiram-se satisfeitos com o cuidado das equipes de funcionários
do hospital. Pois ali receberam as informações das quais necessitavam quanto à sua cirurgia,
antes que esta acontecesse (92% dos pacientes considerou as informações boas ou ótimas),
tiveram atenção da equipe médica (considerada boa ou ótima para 98% dos pacientes), sendo
que todos estes fatores contribuíram favoravelmente para a avaliação geral do paciente quanto
ao atendimento hospitalar, bem como para sua recuperação no período de internação podendo
haver influenciado positivamente a qualidade de vida destes pacientes no pós-cirúrgico
(COSTA et al., 2020).
Buscou-se também neste estudo compreender os motivos que levaram os pacientes a
realizarem a intervenção cirúrgica. De forma concisa os pacientes afirmaram que o motivo que
os levou à cirurgia foi algum tipo de problema de saúde, não especificando qual. A cirurgia é
um dos procedimentos da medicina curativa que é realizada em hospitais. Nesta direção se
infere que todos os pacientes, objeto deste estudo, buscaram a intervenção cirúrgica como
alternativa oferecida pelo médico para a cura da enfermidade que os acometia, independente de
qual fosse o gênero desta enfermidade. Desta forma através da cirurgia haveria a possibilidade
de cura e por este motivo todos os pacientes decidiram por se submeter a este tipo de intervenção
médica (FIGUEIRÊDO; SOUZA, 2019).
Também se constituiu objetivo deste estudo identificar as expectativas dos pacientes
com relação aos resultados esperados. Os resultados deste trabalho apontam para a expectativa
de cura por parte dos pacientes, haja vista todos eles estarem se submetendo à cirurgia por
problemas de saúde. O procedimento cirúrgico foi um meio de se encontrar a solução do
problema que era a doença. Neste processo diversos profissionais de apoio à saúde além dos
médicos, participaram tanto na recepção do paciente, quanto no atendimento e prescrição de
medicamentos e outras ações que contribuíram para o restabelecimento da saúde e a satisfação
dos pacientes.
Em que medida o atendimento oferecido aos pacientes pode contribuir para favorecer a
minimização de sensações e sentimentos negativos durante o período de internação dos
pacientes, este foi o problema que se propôs investigar. O estudo permitiu que se verificasse
desde a internação até a alta a maioria dos pacientes descreveu o sentimento de medo como o
mais comum vivenciado por eles. Sendo que no período transoperatório apenas uma parte pouco
significativa dos pacientes sentiu medo, pois a maioria disse não saber relatar o que sentiu. O
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trabalho do psicólogo no hospital é importante para o paciente que foi submetido a um
procedimento cirúrgico para que possa auxiliar os pacientes no processo de adaptação como
também analisar e compreender a satisfação do paciente no período pós- cirúrgico, dentro de
um processo de reabilitação deste paciente (VARONEZ; TAVANO, 2005). Durante o estudo
não foi relatado especificamente a intervenção do psicólogo, mas sabe-se que a intervenção da
equipe multidisciplinar do hospital, em um trabalho interdisciplinar pode trazer aos pacientes a
confiança e o apoio necessários em cada período da internação desde o período pré- cirúrgico
ao pós- cirúrgico e à alta hospitalar. Infere-se, portanto que toda a equipe do hospital através do
desempenho de suas funções junto aos pacientes contribuiu para favorecer a minimização de
sensações e sentimentos negativos como medo, angústia, entre outros, durante o período de
internação destes pacientes (MARQUES et al., 2018).

CONCLUSÃO
Em virtude dos dados analisados pode-se concluir que não somente o trabalho do
psicólogo, mas todo o trabalho desenvolvido no hospital pela equipe médica e de profissionais
de apoio à saúde contribuiu para favorecer um clima de confiança e segurança entre os pacientes
da ala cirúrgica o que favoreceu a reabilitação destes pacientes. É importante considerar que tal
trabalho não deve ser apenas pontual, e ser proposto como uma atividade contínua para o
acolhimento constante de todos os pacientes internados, de modo a melhorar, constantemente,
a percepção sobre o correto acolhimento por parte dos funcionários em situações
tradicionalmente reconhecido pelas pressões psíquicas.
Infelizmente não se pode acessar todos os internados em recuperação no período da
pesquisa. Não obstante, as percepções dos sessenta participantes indicaram boa satisfação com
relação ao atendimento e instalações de acolhimento, o que endossam os investimentos
realizados em humanização do atendimento.
Ressalta-se que a investigação realizada deva se tornar ação periódica de modo a
assegurar a qualidade do trabalho dos profissionais de saúde, que deve ser pautado no
reconhecimento do público atendido. Humanizar o trabalho hospitalar considera reconhecer
que indivíduos diferentes apresentam demandas, também, diferentes, e assim precisam receber
tratamentos e atendimentos de acordo com as demandas expressas.
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PANDEMIA, PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E
VULNERABILIDADE: GERADORES DE SOFRIMENTO E
ADOECIMENTO PSÍQUICO
OLIVEIRA, Vitória Ingred de1
SAMPAIO, Thiago Lucas Aguiar2
RESUMO
A pesquisa teve como objetivo analisar como que a precarização do trabalho, intensificado pelo
contexto de pandemia impactou a saúde mental da população em situação de vulnerabilidade
socioeconômica. Para tanto, foi realizada uma revisão sistêmica da literatura, considerando as
publicações científicas relacionado a temática pesquisada, produzida nos últimos dez anos, nas
seguintes bases de dados: Scientific Electronic Libraty Oline (SCIELO), Biblioteca Virtual de
Saúde (BVS), Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PEPSIC), e nos sites da Associação
Brasileira de Psiquiatria (ABP), BBC NEWS e UFMG. Os quadros de sofrimento e
adoecimento mental já se mostravam elevados em todo o globo. A OMS estima que essa seja a
principal carga de doença em 2030. A pandemia e os seus efeitos intensificaram e aceleraram
esse processo, mudando drasticamente as condições de sociais, a manutenção de vida e trabalho.
Analisando separadamente os fatores de precarização do trabalho e a pandemia, ambos se
mostram grandes agentes de surgimento e agravamento mental. Onde o seu entrelaçamento se
faz extremamente preocupante para a qualidade da saúde mental. Essas consequências
afetam/afetaram a sociedade como um todo, mas principalmente aquelas mais vulneráveis.
Devido à falta de recursos, instrução e rede de apoio os impactos políticos, econômicos, sociais,
culturais e principalmente psicológicos serão maiores.
Palavras-chaves:
socioeconômica.

Saúde mental, precarização, trabalho, pandemia, vulnerabilidade

1

Acadêmica da Graduação de Psicologia pela Faculdade de Ciência e Tecnologia de Janaúba (FACITEC). E-mail
para contato: vitoriaingred42@gmail.com
2
Psicólogo, Pós-Graduado em Saúde Pública com ênfase na Saúde da Família, Professor na Faculdade de Ciência
e Tecnologia de Janaúba (FACITEC).

REVISTA CATRUMANA, v. 2, n. 2, 2021.

Pandemia, precarização do trabalho e vulnerabilidade...

69

ABSTRACT
The research aimed to analyze how the precarization of work, intensified by the pandemic
context, impacted the mental health of the population in a situation of socioeconomic
vulnerability. To do so, a systemic review of the literature was carried out, considering the
scientific publications related to the researched theme, produced in the last ten years, in the
following databases: Scientific Electronic Libraty Oline (SCIELO), Virtual Health Library
(BVS), Psychology Electronic Periodicals (PEPSIC), and in the sites of the Brazilian
Psychiatric Association (ABP), BBC NEWS, and UFMG. Mental distress and mental illnesses
were already high across the globe. The WHO estimates that this will be the main burden of
disease by 2030. The pandemic and its effects have intensified and accelerated this process,
drastically changing social conditions, life and work maintenance. Analyzing separately the
factors of work precarization and the pandemic, both are major agents of mental emergence and
aggravation. Where their intertwining is extremely worrisome for the quality of mental health.
These consequences affect society as a whole, but especially the most vulnerable. Due to the
lack of resources, education, and support network, the political, economic, social, cultural, and
especially psychological impacts will be greater.
Keywords: mental health, precarization, work, pandemic, socioeconomic vulnerability.

INTRODUÇÃO
O trabalho é essencial à vida humana, considerado como um agente de transformação,
seja no campo econômico, político, social e psicológico (SILVA; TOLFO, 2012). Sua
constituição, decorreu de longos anos de lutas travadas, em especial, a partir do final do século
XIX, quando foram reconhecidos diversos direitos trabalhistas (FRANCO; DRUCK; SILVA,
2010). Apesar da evolução deste fenômeno, desde a década de 1980 ele vem sofrendo
constantes ataques, resultando em um processo de precarização e flexibilização das relações de
trabalho. Tal situação é fruto de um sistema neoliberalista que prega a liberdade econômica,
com a participação estatal mínima sobre o mercado econômico. Para Foucault (2008 citado por
SILVA, RODRIGUES, 2021, p. 324), esse sistema é “(...) mais que um sistema econômico,
sendo toda uma maneira de reger a vida, os pensamentos, o imaginário social, se constituindo
como uma racionalidade”.
O cenário de precarização do trabalho que vem se formando, não afeta apenas um
indivíduo, mas a sociedade como um todo. Nesse sentido, os trabalhadores passaram a ficar à
mercê da multiexposição e intensificação de vínculos e relações de trabalho cada vez mais
frágeis, assim como a organizações e condições de trabalho mais precárias e insalubres, o que
consequentemente afeta diretamente a saúde orgânica, existencial e identitária, e de modo muito
marcante, a saúde mental (FRANCO; DRUCK; SILVA, 2010).
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No âmbito brasileiro, os efeitos notórios da precarização foram sentidos a partir da
segunda década desde século, onde ocorreram significativas medidas de rebaixamento das
garantias legais do contrato de trabalho (OLIVEIRA; CUSTODIO; HUNGARO, 2020). Foi
sob esse cenário que, em 2020 surgiu no Brasil a pandemia da COVID-19 (Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 – Sars-Cov-2), caracterizada como uma das maiores e
severas síndromes respiratórias do mundo. Somente no Brasil, essa doença vitimou mais de 600
mil pessoas, ocupando atualmente o segundo lugar no ranking de países com mais mortes (BBC
NEWS; 2021).
Devido tamanha letalidade do vírus, diversas medidas de enfrentamento foram
propostas e implementadas em todo planeta. O isolamento social e a paralização de diversas
atividades como educação, comércio e atividades culturais, mantendo apenas aquelas
essenciais, foram alguns dos métodos adotados. As transformações na estrutura e organização
social causados pela COVID-19 foram diversas e envolveu mudanças de hábitos;
distanciamento e isolamento devido ao medo em contrair e transmitir a doença; formação de
sentimentos de incertezas e insegurança quanto ao futuro. Tais transformações configurou
fatores significativos para a fragilidade da saúde mental (SCHMIDT et al., 2020).
Outra transformação decorrente da COVID-19, e que merece destaque relaciona-se ao
trabalho. Sob um sistema neoliberal a ideia existente é de que, a economia não poderá parar
durante a pandemia e, para que isso ocorra, medidas de precarização e flexibilização do trabalho
foram se acentuando, para garantir a manutenção da “vida das empresas” (SILVA;
RODRIGUES, 2021). Tais medidas modificaram o ritmo, a intensidade, as formas de trabalho
e, contrapôs o biorritmo humano, afetado os direitos humanos e potencializando os riscos de
acidente e adoecimento (FRANCO; DRUCK; SILVA, 2010).
Nesse panorama, alguns grupos de trabalhadores foram significativamente afetados,
como é o caso dos médicos e enfermeiros, que compuseram e compõe as linhas de frente do
enfrentamento contra a COVID-19. Entretanto outros grupos de trabalhadores foram
igualmente ou ainda mais afetados, pois foram impedidos de suspender suas atividades e a
ficarem expostos ao vírus, as precarizações do trabalho e as suas consequências, já que não
detinham de outros meios de manter a sua sobrevivência e de sua família (OLIVEIRA;
CUSTODIO; HUNGARO, 2020).
Oliveira, Custodio e Hungaro (2020; p. 217) destacam que:
(...) a pandemia nos revela duas questões fundamentais: por um lado, acentua
e intensifica as consequências de uma crise que já estava em curso e que é
própria dessa forma social e que se expressa, por exemplo, aprofundando as
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desigualdades econômicas e sociais, desumanizando a sociabilidade,
precarizando as relações de trabalho, aprofundando o desemprego, etc. (...)

Portanto, ao considerar esse panorama, nota-se que as camadas populacionais
desfavorecidas socioeconomicamente, ou em situação de pobreza são e serão as mais afetadas
pelos desdobramentos causados pela pandemia, principalmente ao que tange as relações de
trabalho e de sua saúde (SILVA; RODRIGUES, 2021). Todas as transformações que ocorreram
se deram de modo abrupto, marcando a humanidade e a vida de cada sujeito, singularmente.
Suas consequências se repercutirão ao longo dos próximos anos.
A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), destaca que os efeitos da pandemia
possuem grande impacto para a saúde mental. Sua projeção envolve uma “quarta onda” de
consequências psíquicas advindas do contexto da pandemia (ABP, 2020).
Em vista disso se faz necessário que olhares se voltem para os aspectos psicológicos que
surgiram e surgirão como resultado da pandemia e, consequentemente, da precarização do
trabalho decorrente deste cenário. Considera-se relevante também, atentar-se para a grande
parcela da população que devido a desigualdade socioeconômica instaurada nesse período,
tiveram inúmeros direitos violados ou retirados, envolvendo mudanças nas relações de trabalho
e na manutenção de suas vidas, deixando-os vulneráveis e altamente expostos a fatores
patologizantes da saúde em geral, mas principalmente a saúde mental.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, com abordagem qualitativa realizada
no período de três meses, entre setembro à novembro de 2021. A pesquisa qualitativa ajuda a
compreender aspectos psicológicos cujos dados não podem ser coletados de modo mais
completo por outro método devido à complexidade que encerra (RICHARDSON, 1999). A
revisão sistemática segundo Castro (2001), se constitui em um processo de análise de dados
simultaneamente para responder a uma pergunta específica. Esse método visa a coleta e análise
de outros estudos já realizados, selecionando de forma crítica para incluir à revisão. A realização
desse método consiste em sete passos: 1) Formulação de uma pergunta central. 2) Localização
e seleção dos estudos. 3) Avaliar criteriosamente os estudos. 4) Coleta os dados. 5) Análise e
apresentação de dados. 6) Interpretação de dados e o 7) Aprimoramento e atualização da revisão
(CASTRO, 2001).
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Definida a pergunta principal “Como a precarização do trabalho durante a pandemia
afetou a saúde mental da população socioeconomicamente”; foi realizado um levantamento
bibliográfico nos seguintes bases de dados: Scientific Electronic Libraty Oline (SCIELO),
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PEPSIC), utilizando
os descritores: “Pandemia e psicopatologia”, “Trabalho e psicopatologia”, “Precarização do
trabalho e saúde mental” e “Precarização do trabalho na pandemia”. Também foi utilizado
material produzido e divulgado pelos sites da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), BBC
NEWS e UFMG relacionado à pandemia e saúde mental.
Para análise dos dados, considerou-se a análise de conteúdo, por meio do método
estruturalista. Para Bardin (2016, s.n.) esse se define pela busca em “revelar, por debaixo da
disparidade dos fenômenos, as relações elegíveis ou diluídas que verificam uma ordem
escondida”. Desse modo, definindo categorias que integram o tema pesquisado, sendo essas:
pandemia, precariedade no trabalho, vulnerabilidade socioeconômica e saúde mental; é possível
o desmembramento e compreensão do sistema de funcionamento de cada uma. A partir desse
ponto, busca-se estabelecer relações entre os componentes de cada categoria. Realizando uma
nova estruturação e organização desses elementos, tornando-se mais nítida a compreensão do
funcionamento da relação entre as categorias e como essas se afetam mutuamente, e assim
constitui um fenômeno multideterminado (BARDIN, 2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos descritores foram encontrados 90 artigos correlacionados ao tema. Foram
selecionados, artigos completos, publicados no Brasil entre os anos de 2010 a 2021, pertinentes
ao tema trabalhado, considerando um artigo publicado em 2002 devido ao conteúdo ímpar, e
de importância para discursão. Aqueles publicados anteriormente a 2010 - salvo o arquivo já
citado –, em outros países e não relacionados ao tema foram excluídos, resultando na seleção
de 20 materiais. Após leitura exploratória 14 artigos compuseram a amostra dessa pesquisa.
Para acrescer ao trabalho foi utilizado material produzido por três sites, com a seleção de uma
matéria em cada um dele. Esses foram delimitados para análise por terem como eixo central de
suas discussões as consequências da pandemia na saúde mental, a relação de trabalho com a
saúde mental e, a produção e consequências da precarização do trabalho e da saúde mental dos
sujeitos que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
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A partir da revisão sistemática da literatura, aplicada aos 14 artigos e três matérias
contidas no site da BBC NEWS, Associação de Psiquiatria Brasileira (APB) e UFMG, analisouse as estruturas precárias da manutenção da vida e do trabalho criadas ao longo dos últimos e a
fragilidade da saúde física e mental da população vulnerável socioeconomicamente e
desprovidas de formas de enfrentamento dessas condições de precarização, sobretudo no
cenário de pandemia. Os resultados serão apresentados em categoria que contemplam tais
temáticas e explicitaram as consequências da junção de ambas.
A precariedade no trabalho e na manutenção da vida
O trabalho vai muito além do ser só um meio de sobrevivência, ele possui centralidade
na vida humana, é por meio dele que o ser humano constrói a sua identificação, auto estima,
desenvolve habilidades relacionais, se insere socialmente e, portanto, se constitui enquanto
sujeito (SILVA; TOLFO, 2012). Esse se destaca ao longo da história como sendo uma atividade
inerente ao ser humano e as sociedades, ganhando diversas percepções. A forma como se
apresenta hoje decorreu de longos anos de lutas travadas, em especial, a partir do final do século
XIX, para que fossem garantidos os mínimos direitos trabalhistas (FRANCO; DRUCK; SILVA,
2010). Apesar da evolução deste fenômeno, desde a década de 1980 ele vem sofrendo
constantes ataques, resultando em um processo de precarização e flexibilização das relações de
trabalho.
A precarização no trabalho é um fator multideterminado e que pode tomar contornos
tanto objetivos quanto subjetivos. De acordo com Vargas (2016) O primeiro se refere às
condições de trabalho propriamente dita, como o ambiente de trabalho, os meios e instrumentos
e as regulamentações para tal. Já o segundo diz respeito à percepção do sujeito no trabalho,
podendo sentir essas de modo positivo ou negativo. Em ambas situações se destaca a criação e
manutenção de processos que colocam em risco a sua saúde biológica e psicológica, criam
inseguranças, incertezas, sujeição, sequestro do tempo e da vida. Podemos tomar como
exemplo:
O aumento de jornada, os vários mecanismos de intersecção de trabalho
(aumento de ritmo, a multifuncionalidade, o aumento das formas de salário
por peça-produtividade, a implantação de metas, o trabalho em domicílio,
entre outros); as várias formas de precarização (terceirização, trabalho
temporário, parcial etc.); as novas formas de coerção (violência- -assédio); os
atuais mecanismos de controle e consentimento (a captura da subjetividade, o
autocontrole pela equipe-célula produtiva). (VIADIANA; GOMES;
ALBUQUERQUE, 2018, p. 182).
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Esses fatores tornam o trabalho desumanizador, alienante e de estranhamento para o
sujeito, o configurando apenas como um meio de garantia de sobrevivência, sem significações,
imposto, forçado e consequentemente fonte de sofrimento psíquico.
Dessa forma o cenário da precarização do trabalho que vem se formando, não afeta
apenas um indivíduo, mas a sociedade como um todo. Os trabalhadores passaram a ficar à
mercê da multiexposição e intensificação de vínculos e relações de trabalho cada vez mais
frágeis, assim como a organizações e condições de trabalho mais precárias e insalubres, o que
consequentemente afeta diretamente a saúde orgânica, existencial e identitária, e de modo muito
marcante, a saúde mental (FRANCO; DRUCK; SILVA, 2010).
No cenário brasileiro essa se demarca nitidamente a parti de 2017, quando o governo
brasileiro realizou uma reforma trabalhista onde grande parte das leis e direitos das relações de
trabalho foram flexibilizadas. Também nesse mesmo ano foi feita uma ementa criando um teto
de gastos e investimentos para as áreas sociais (OLIVEIRA; CUSTODIO; HUNGARO, 2020).
O que colocou os trabalhadores - que em grande maioria é comporto por uma população que já
sem encontra em dado nível de vulnerabilidade econômica e/ou social –, diante de condições
de manutenção da vida cada vez mais difícil e precária. O trabalhador passou a se ver submisso
a um sistema neoliberal econômico, que exige que esse esteja “sempre” disponível, física e
psicologicamente para o trabalho, onde medo, de ficar sem um emprego e fonte de renda, faz
com que ele se submeta a condições precárias; e aceite que seus direitos sejam rebaixados ou
retirados. “A ameaça da precariedade impõe a “alternativa” entre desemprego completo e a
disponibilidade para obter o privilégio da servidão”. Demarcando que: “Em síntese está em
curso um conjunto de ataques contra as condições de vida dos trabalhadores e da população
mais pobre desse país” (OLIVEIRA; CUSTODIO; HUNGARO, 2020, p. 234).
Impactos da pandemia na saúde mental da população
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde mental como sendo um bemestar, no qual o indivíduo consegue desenvolver suas habilidades pessoais, sendo capaz de lidar
com o estresse cotidiano da vida, trabalhar de forma produtiva, podendo contribuir de maneira
apta na sua comunidade (UFMG, s.d). No entanto, postular uma definição de saúde mental é
uma tarefa demasiadamente complexa, já que, os fatores que contribuem para a constituição
dessa se apresenta de forma diversificada para os mais diferentes contextos.
Desse modo o crescente número de adoecimentos e transtornos mentais pelo mundo,
levanta questionamentos sobre quais seriam as possíveis fontes de tal. A OMS estima que essa
é a terceira carga global de doenças, podendo chegar a ser a primeira em 2030. O brasil não
REVISTA CATRUMANA, v. 2, n. 2, 2021.

Pandemia, precarização do trabalho e vulnerabilidade...

75

foge à regra, tendo 20% a 50% de sua população adulta acometida por algum adoecimento ou
transtorno mental. Porém tais dados, já alarmantes, são anteriores a pandemia da COVID-19.
As pesquisas que foram e estão sendo realizadas nesse período – que ainda está sendo
vivenciado – já aponta este como um fator de extrema vulnerabilidade e agravamento para a
saúde mental (VIADIANA; GOMES; ALBUQUERQUE, 2018).
A pandemia traz inúmeras transformações no dia a dia, como: medo de contrair a doença
e de transmiti-la, o isolamento social que distancia o sujeito da maioria das atividades
importantes da sua vida. Em diálogo com demais autores, Schmidt (2020), expõe que a
pandemia e os seus desdobramentos, como a mudança de rotina, o medo de contrair a doença,
de transmitir, de ficar isolado e de morrer, possuem grande impacto para a saúde mental e o
bem-estar psicológico. As relações e vínculos sociais foram extremamente afetados, fatores que
são fundamentais para a prevenção e tratamento das doenças e sofrimentos mentais. É no
âmbito das relações sociais que o sujeito se constrói, sendo esse se torna um espaço de criação
de estratégia de defesa psíquica. Dessa maneira, com a retirada e fragilização dos laços sociais,
os sujeitos passam a ficar ainda mais vulnerável a serem acometidos por questões
psicopatológicas (ZANELLA, LESSA, ROS; 2002).
Pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP), realizada durante o período da pandemia, entre maio e dezembro de 2020, com 2.117
participantes; vem corroborar com aquilo que é apontado por Schmidt (2020). Sintomas de
depressão, ansiedade, fadiga, insônia, preocupação física e mental, pânico, fobia, compulsão e
obsessão foram marcados de forma significativa entre os participantes da pesquisa (JORNAL
DA USP, 2021).
Na atualidade os adoecimentos e transtornos mentais são a principal causa de
incapacitação das pessoas e, a depressão já é a segunda maior causa de afastamento das
atividades laborais no mundo (VIADIANA; GOMES; ALBUQUERQUE, 2018). Em
correspondência com a estimativa da OMS, onde as doenças mentais seriam a maior carga de
doenças no mundo em 2030, a Associação brasileira de Psiquiatria (ABP), projeta que haverá
uma onda de consequências psíquicas, advindas da pandemia. Analisando o contexto geral, a
COVID-19 e os seus desdobramentos, principalmente ao que tange as condições de manutenção
de vida, intensificou e acelerou esse processo. Essas questões, sem a devida atenção e cuidado
– assim como ocorreu a milhares de pessoas –, colocam a saúde psíquica em um estado de
vulnerabilidade e/ou agravamento (SCHMIDT et al., 2020).
O “novo normal”, bastante discutido, ainda começa a delinear os contornos de seus
efeitos, que se estruturaram ao longo dos próximos anos. Nele, as doenças mentais e quadros
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psicopatológicos se configurariam como “normais”, resultante da profunda precariedade nos
mais diversos âmbitos que a sociedade começa e vai enfrentar nos próximos anos (SCHMIDT
et al., 2020; VIADIANA; GOMES; ALBUQUERQUE, 2018).
Os impactos a saúde mental diante da intensificação da precariedade do trabalho e da
manutenção da vida
A população brasileira viu nos últimos anos a precariedade no trabalho e nas condições
de manutenção da vida se legitimarem através da reforma trabalhista e dos baixos investimentos
em políticas sociais. Situações que até então ocorriam ao trabalhador como o aumento da
jornada de trabalho, a flexibilização dos salários dentre outros, que até então eram consideradas
ilegais, passaram a ser legalizadas. Essa mudança impôs a grande maioria da população
brasileira que optasse por “trabalho ou direitos”. As consequências dessa medida afetaram a
sociedade como um todo, mas principalmente a parcela da população que se encontra em
contexto das mais diversas vulnerabilidades como econômica e social.
Sendo o Brasil já palco de um sofrimento pela manutenção das condições de vida, no
ano de 2020, adentra nesse território um novo elemento: A pandemia do Corona vírus. A
pandemia trouxe um “novo normal” para o mundo, se enfatizando nos mais diversos âmbitos,
inclusive nas relações trabalhistas. Os desdobramentos e a forma de lidar com essa doença,
buscando salvar a economia colocou grande parte dessa população em exposição direta com
vírus do COVID-19, retirando desses o direito de preservarem suas vidas. Alguns, mesmo
sentindo os sintomas do Corona vírus, se recusaram a fazer o teste, pois resultando em positivo
teriam que parar as atividades laborais ou até mesmo ser demitido (OLIVEIRA; CUSTODIO;
HUNGARO, 2020).
Fator que não se justificou pois com as medidas de enfretamento, veio também uma
crescente onda de desemprego. Oliveira, Custodio e Hungaro (2020) destacam que o
desemprego no âmbito brasileiro - só no primeiro trimestre de 2020, quando a pandemia
adentrava pelo território nacional - atingiu uma taxa de 11,9%, caracterizando cerca de 12,9
milhões de trabalhadores desempregados e 4,8 milhões de desalentados. Levando a população
a buscar formas de manutenção para suas vidas e de seus familiares, desse modo viu-se o
número de trabalhadores informais, em situação de precariedade e flexibilidade crescerem, com
o idealismo de ser o seu próprio patrão e de trabalhar em casa, como é o caso do home office e
dos profissionais uberizados – que engloba todos aqueles que trabalham por meio de serviços
de aplicativos (OLIVEIRA; CUSTODIO; HUNGARO, 2020). Todos esses efeitos, porém, não
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são fruto apenas da pandemia, afinal, ele apenas possibilitou a intensificação e crescimento de
um processo já iniciado nos anos anteriores.
(...) rebaixamento das condições de vida, consequência da imensa
precarização das relações de trabalho, agora avançando em ritmo vertiginoso
e da ampliação do nível de desemprego, somadas ao ataque sobre as políticas
sociais, (...) no contexto da pandemia, marcado pela tendência de conversão
de todo o tempo de vida do trabalhador em tempo de trabalho. É essa
articulação que resultará na tragédia social contemporânea: uma disputa em
torno do tempo e da vida (ou morte real) do trabalhador. (OLIVEIRA;
CUSTODIO; HUNGARO, 2020, p. 219).

A preocupação com a manutenção da sobrevivência da família, se torna a cada dia mais,
uma pauta a ser discutida em todo o país. Afinal, o valor da cesta básica aumenta sem
precedentes de parada ou queda; o preço do arroz e do feijão subiram 76% e 68%
respectivamente, sem falar no valor que é gasto com habitação (NIPPES; PAVAN, 2021).
A precariedade social juntamente com a precariedade do trabalho e sua flexibilização,
faz com que os empregadores tenham mais domínio sobre a força de trabalho que se encontra
fragilizada pelo aumento do desemprego após a pandemia (VIADIANA; GOMES;
ALBUQUERQUE, 2018). O sujeito que precisa enfrentar esse cenário, se torna um objeto
passivo que apenas sofre as consequências de instâncias maiores, sem conseguir fazer algo para
sair delas.
O empobrecimento, a miséria e o desemprego crescente são as manifestações mais
explicitas de uma crise eminente, que afetou e afetará a sociedade como um todo; mas
principalmente aquelas populações e indivíduos que se encontram desfavorecidos e/ou
vulneráveis economicamente, ou ainda em situação de pobreza. Grande parte dessa população
possui menores níveis de escolaridade, assim como menos acesso a veículos de comunicação e
instancias sociais que ofertem algum tipo de suporte quanto a informações sobre saúde e de
seus direitos. Essa população acaba ficando mais suscetível ao adoecimento físico e psicológico
(FRANCO; DRUCK; SILVA, 2010).
O somatório de todos esses fatores com os quais a população brasileira lida,
potencializam e criam um ambiente de processos destrutivos da saúde física e mental. Onde a
produção de sofrimento e adoecimento ocorre de forma vertiginosa, se tornando favorável o
surgimento e/ou agravamento de quadros psicopatológicos (VIADIANA; GOMES;
ALBUQUERQUE, 2018).
A contradição dos ritmos sociais atuais e o biorritmo humano, resultam em sintomas
como a insegurança, ansiedade, raiva, nervosismo, estresse, perturbação, no sono e no humor,
sintomas psicossomáticos, fadiga, irritabilidade, desanimo e descontrole; que passam a ser cada
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vez mais frequente na sociedade. Além disso, esses sintomas, podem vir com alguns outros
sinais e, com um potencial de levar e/ou ser indicativo de psicopatologias, como a fadiga
psicológica, a síndrome de Burnout, transtorno de humor, a ansiedade patológica, o transtorno
obsessivo compulsivo (por exemplo, a higienização devido a COVID-19), depressão, e
transtornos advindos do uso de álcool e outras drogas, ou inda casos mais graves que levam ao
suicídio.
Ainda que esses efeitos impactem a toda sociedade nas mais diversas esferas, as
populações menos favorecidas economicamente, educacional, com falta de acesso a
conhecimentos e a instancia que ofereçam suporte social, ou seja possuem poucos recursos para
o enfrentamento dos desdobramentos advindos da intensificação da precariedade social e
trabalhista impostos pela COVID-19, serão aqueles mais afetados. Dito isso, o conceito de
saúde mental da OMS, fica cada dia mais distante da realidade de grande maioria da população
brasileira que passam a viver com preocupações e estresse cotidianos, sem perspectiva de
melhoras, contribuindo para que os quadros psicodiagnósticos apareçam (FRANCO; DRUCK;
SILVA, 2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse artigo teve como objetivo de analisar como a relação entre a precarização do
trabalho e o contexto de pandemia, afetou e afetara a saúde mental da população em
vulnerabilidade econômica. A partir do levantamento bibliográfico evidenciou a escassez de
estudos correlacionados ao sofrimento/ adoecimento mental psíquico as condições de vida e
trabalho, principalmente sobre as populações em vulnerabilidade. O que se refere a essa relação
no período da pandemia, se faz compreensivo, já que este é um período recente e que ainda está
sendo vivenciado. Porém a mesma escassez se faz presente nos artigos anteriores a esse
contexto.
Embora o aumento dos casos de quadros de psicopatologias seja evidente e tenha
reconhecimento da OMS, esses ainda ganham pouca visibilidade na sociedade, impedindo o
debate e o correlacionamento dessas com os mais diversos contextos. Buscando compreender
como as questões mentais se manifestavam diante da precariedade do trabalho, notou-se um
aumento dos ritmos de trabalho, marcados por violências física e psicológica ao sujeito. Nesse
sentido, este, precisa entrar em contradições com seu próprio biorritmo para se manter
constantemente disponível ao trabalho.
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Foi identificado que o contexto de pandemia por si só gerou uma imensa carga
psicológica para a população, devido as mudanças repentinas da rotina e o número em massa
de pessoas vitimadas. Somando-se a isso, vários fatores intensificou o processo de precarização
social, deixando principalmente as populações mais pobres e vulneráveis, altamente expostas a
fatores patologizantes.
Desse modo, compreende-se que os fatores: a precarização no trabalho e a pandemia,
são norteadores das formas de vida atual, ou seja, são agentes de surgimento e/ou agravamento
do sofrimento e adoecimento psíquico. O entrelaçamento de ambos, se torna um fator
extremamente preocupante para a qualidade da saúde mental. Isso poderia resultar na
concretização das doenças mentais como principais cargas de doenças, muito antes do que foi
previsto.
Analisando essa conjuntura e as estimativas de seus desdobramentos, nota-se que as
condições de vida e trabalho para as populações mais vulneráveis estão e ficaram cada vez mais
difíceis. Consequentemente, a qualidade da saúde mental se deteriorara, propiciando que esse
público seja mais acometido pelo sofrimento e adoecimento psíquico, como também o aumento
das mais diversas formas de violência.
Esse cenário que começa a se delinear agora, e que evoluirá nos próximos anos, convida
os profissionais e pesquisadores da psicologia, para que se atente às dimensões sociais, as
formas de manutenção de vida e trabalho em todas as esferas, mas com devida atenção aquelas
mais vulneráveis. A falta de recursos, de instrução, e de rede de apoio, permitem que os
impactos políticos, econômicos, sociais, e principalmente psicológicos sejam maiores a essa
população.
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