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RESUMO 

 

A influência da mídia nos padrões de beleza atual tem se tornado um motivo 

de preocupação. O chamado culto ao corpo tem crescido assustadoramente nos 

últimos anos. Cada vez mais homens e mulheres buscam se enquadrar neste 

padrão de beleza para se sentirem incluídos socialmente buscando todas as formas 

para alcançar o objetivo de ter um corpo perfeito, aceito na cena social. Cada vez 

mais somos estimulados pela mídia a consumir e investir em produtos e serviços 

que nos façam sentir valorizados e aceitos pelo outro. A mídia leva o indivíduo a 

comprar aquilo que o insere na sociedade da beleza, da glória, da fama, na busca 

do corpo perfeito. Este trabalho tem como objetivo mostrar como a mídia exerce 

influência no comportamento do sujeito, principalmente em algumas mulheres que 

se sentem rejeitadas por não possuírem o corpo perfeito exigido pela mídia. Para se 

sentirem incluídas socialmente, recorrem a soluções contrárias à saúde. Além disto, 

também tem como intuito mostrar como esta influência pode causar sofrimentos e 

consequências negativas, desenvolvendo até transtornos alimentares. 

 

Palavras chaves: Mídia. Padrão de beleza. Transtornos alimentares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

 The influence of the media on current standards of beauty has become a 

cause for concern. The so-called cult of the body has grown alarmingly in recent 

years. More and more men and women seek to fit this standard of beauty to feel 

socially included looking at all the ways to achieve the goal of having a perfect body, 

accept the social scene. Each time we are more encouraged by the media to 

consume and invest in products and services that make us feel valued and accepted 

by the other. The media leads the individual to buy what the part in the beauty of 

society, glory, fame, in search of the perfect body. This work aims to show how the 

media influences the subject's behavior, especially in some women who feel rejected 

for not having the perfect body required by the media. To feel socially included, resort 

to counter solutions to health. In addition, also has the intention to show how this 

influence can cause suffering and negative consequences to developing eating 

disorders. 

 

 

Keywords: Media. Beauty standard. Eating disorders. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

      Este trabalho tem como objetivo abordar o sofrimento da mulher contemporânea 

frente às exigências estéticas da mídia. 

      Realizamos uma revisão bibliográfica dialogando com alguns autores sobre o 

sofrimento de mulheres que se encontram fora dos padrões de beleza exigidos 

atualmente pela mídia. 

      Nosso objeto de pesquisa é a grande influência que a mídia tem sobre o padrão 

de beleza atual e como isto interfere nas mulheres que não conseguem se 

enquadrar neste padrão de beleza. 

      Nosso interesse pelo tema se deu devido ao grande número de mulheres que se 

sentem excluídas deste contexto e por não se encaixarem nos modelos atuais, 

sofrem as conseqüências, buscando recursos inadequados ou desenvolvendo até 

transtornos alimentares. 

      Através deste estudo podemos ver a grande importância que a mídia tem e o 

seu poder de influenciar pessoas tanto positivamente quanto negativamente. 

      No decorrer do mesmo mostraremos a construção social da imagem corporal, 

discorrendo sobre outros modelos de beleza que em sua respectiva época eram 

considerados padrões; a grande influência da mídia na cultura do consumo e como 

ela vende soluções rápidas para a adequação ao padrão estético atual, exercendo 

assim uma forma de controle. 

      Apontaremos o sofrimento das mulheres que desejam estar inseridas nos 

padrões de beleza atual e as consequências desse sofrimento. O culto ao corpo 

favoreceu o surgimento dos transtornos alimentares. 

 

 

 



8 
 

2. A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO PADRÃO DE BELEZA 

 

      A busca por um padrão de beleza considerado ideal não é recente. Ao longo dos 

anos, o chamado “corpo bonito” sofreu muitas modificações, seja através de fatores 

históricos ou até mesmo culturais. Desta forma, nem sempre, a obesidade, foi vista 

como o terror dos dias atuais (MATESCO, 2009). 

      Nos primórdios da história, o ideal de beleza feminina estava altamente ligado à 

reprodução. As mais belas eram as mulheres que possuíam seios fartos e “ancas” 

volumosas, pois passavam a imagem de serem as mais preparadas para a 

gestação. Consequentemente eram obesas. Caracterizavam-se em dois tipos: 

obesidade glútea-associado ao armazenamento temporário de energia e obesidade 

abdominal ou visceral que comparado ao primeiro relaciona-se a fartura de 

alimentos e o sedentarismo, levando a uma série de enfermidades (NOVAES, 2006).  

      No Renascimento, séc. XVI, as mulheres “gordinhas” eram sinônimo de beleza, 

pintadas por artistas como Leonardo da Vinci. Na Idade Média, a mulher de quadril 

largo era sinal de fertilidade (SANT’ANNA, 2001). 

      Magalhães (2007) concorda com Sant’Anna (2001) e acrescenta que a Vênus de 

Willendorf é uma pequena estatueta descoberta em um sítio arqueológico na 

Áustria, em 1908. Estima-se que sua produção foi entre 2500 a 2000 a.C. A 

estatueta ganhou a denominação “vênus” por ser uma representação feminina pré-

histórica grande e arredondada, que correspondia ao ideal de beleza da época. Pela 

análise dessa e de outras obras conhecidas do mesmo período, pode-se deduzir 

que esse seria o padrão de beleza da época. 

       As formas grandes representavam fertilidade, capacidade de gerar 

descendentes, garantindo a propagação e sobrevivência da espécie. 

      Durante a Idade Média, o corpo ideal também eram os das gordas. Neste 

período foi caracterizado por guerras, disputas de territórios, fome, pragas que 

dizimavam a população. Sendo assim, mulheres com padrão gordo eram de certa 

forma, raras e consideradas saudáveis. Porém, é valido enfatizar que a Igreja 
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condenava todo e qualquer ato excessivo de vaidade. O ideal de valorização do ser, 

era através da castidade (SANTOS, 2007). 

      Entre os séculos XV e XVI na Europa, mais especificamente, na transição da 

Idade Média para o início da era Renascentista, o corpo feminino era representado 

pelo volume e formas arredondadas, as mulheres apresentavam seios fartos e 

quadris largos.  

      Esse modelo de corpo, considerado como o ideal da época, representava a 

fertilidade feminina, pois quanto maior seus quadris, mais fértil e boa parideira a 

mulher era, atraindo os homens que as admiravam daquele jeito: gordas e belas. 

Nota-se também a pele pálida e a aparência quase angelical (MATESCO, 2009).  

      O corpo feminino foi representado de diferentes formas ao longo do tempo pelos 

artistas plásticos, sabendo-se que o conceito de belo é subjetivo e mutável não 

apenas no que diz respeito à época, mas também ao grupo em que o referido artista 

está inserido. 

 

2.1  A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA MAGREZA 

 

      No séc. XVII inicia-se uma nova era ao culto a beleza. O período cultural 

conhecido como Barroco, as mulheres possuíam a chamada – cintura de pilão. 

Durante este período, o ideal de beleza feminina eram  formas frágeis e sutis. A 

cintura, o maior objeto de desejo, foi afinando cada vez mais à custa de espartilho e 

até de cirurgia para remoção da última costela. No fim do século XIX, o chamado 

“corpo perfeito de mulher” seria daquela que tivesse uma cintura com cerca de 

quarenta centímetros de diâmetro (VASCONCELOS, 2004). 

      Com as mudanças ocorridas em cada época, o corpo ideal feminino passou a 

ser o de mulher pálida, quase comparada a anjos e crianças. Esse padrão básico 

virou o principal modelo de beleza naquele período, fazendo com que as jovens 

chegassem a utilizar condimentos para obter a pele branca (MATESCO, 2009). 
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      No geral, o “corpo ideal” não restringia só ao corpo. Nesta época, as mulheres 

deveriam mostrar, ponderadamente, boa aparência, principalmente, na maneira de 

se vestir e na sua educação. Mas sempre com o objetivo de se auto promover na 

sociedade presente, mesmo com todas as restrições que eram impostas, como as 

de não aparecer em público sem um parente do sexo masculino e /ou marido e 

muitos outros direitos que lhes eram proibidos. De uma maneira em geral, pode-se 

afirmar que, durante os séculos XVI ao inicio do XIX, o padrão de corpo ideal era 

bastante influenciável pelo mundo dos ricos, principalmente, toda burguesia 

presente nos enormes castelos europeus. Principalmente, por este período se 

caracterizar por doenças, guerras e pestes, que dizimaram a população, ter uma 

aparência corpulenta, se significava saúde (VASCONCELOS, 2004). 

      O pintor e escultor colombiano Fernando Botero, através de suas obras pintou 

gordinhas e gordinhos, e fez muito sucesso em seu ideal de beleza no 

Renascimento, porém trabalhou na contramão de seu tempo, que nesta época , já 

estava sendo muito valorizado as cinturas de pilão com seus corseletes e cintas. 

Botero via o belo em suas formas variadas de expressão. 

      O ideal do corpo feminino e as formas atuais das mulheres estão se distanciando 

gradativamente. Enquanto a mulher por volta dos trinta anos de idade tem se 

tornado cada vez mais gorda, sua imagem na mídia tem se tornado cada vez mais 

magra, principalmente pelo fato de que, no século XX, o consumo de comida com 

altas taxas de gorduras saturadas, ao contrário do tempo gasto de energia, que tem 

diminuído devido ao aumento do estilo de vida sedentário.  Como resultado disso, 

vê-se a obesidade crescer cada vez mais nos países ocidentais, inclusive no Brasil, 

nas duas últimas décadas (VASCONCELOS, 2004). 

      A insatisfação com o corpo tem sido cada vez maior e atribuída as pressões 

sócio-culturais que enfatizam, principalmente através da mídia, cujas personalidades 

(atrizes, modelos, apresentadores de TV, comerciais, vídeos, musicais e filmes) são 

modelos inspiradores para um corpo perfeito através da magreza (MATESCO, 

2009).  

      Jean Baudrillard (1995) em seu livro A Sociedade de Consumo afirma que o 

indivíduo adere à lógica do mercado consumidor e não suporta as pressões de 
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consumir objetos para ser o que fantasia ser, sua subjetividade é sustentada pelo 

outro. Vivemos um capitalismo que procura reduzir o homem a uma mercadoria, 

produzindo necessidades, aumentando o consumo e fazendo dinheiro. Estamos 

vivendo a cultura do consumo. 

      O autor analisa a sociedade e a relação do homem com o consumo dos objetos. 

Os homens não se encontram mais rodeados pelos outros, como era em outra 

época, mas estão rodeados de objetos.  A linguagem transmitida pela mídia para a 

sociedade é constituída através da compra, venda e apropriação de bens e serviços. 

Afirma que a publicidade é o meio mais atualizado na sociedade da comunicação. 

      Outro fator importante do consumismo, diz Baudrillard, é o corpo, pois tornou-se 

objeto usado como estratégia pela publicidade para vender. Cuidar do corpo é um 

outro fator importante para esta sociedade, sendo a imagem corporal tão importante 

quanto o objeto. 

      Jurandir Freire Costa (2005) em seu livro O vestígio e a Aura comenta que 

durante séculos da história ocidental, definiu-se o sujeito como “o que se é” pelo que 

se fazia ou como o outro nos via. A outra definição era o individuo na sua 

interioridade emocional e moral. As duas formas tinham suas diferenças, mas em 

comum a exclusão do corpo na formação de identidades. O físico nada tinha haver 

com os sentimentos, a moral, o intelecto, espiritual e etc. 

      Costa (2005) acrescenta que o crescimento do papel da mídia mudou essas 

definições reforçando a participação do corpo físico na construção da subjetividade. 

Através de propagandas, comerciais de cosméticos e outros instrumentos de 

aperfeiçoamento do corpo para um sucesso social. 

A influência da mídia na construção do corpo ideal será abordado no capítulo 

seguinte. 
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3. A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO CULTO AO CORPO 

 

     Observamos que nos dias atuais, o padrão de beleza determinado pela mídia é 

um assunto gerador de discussões e muito polêmico. Podemos observar que existe 

um grande número de indivíduos insatisfeitos com sua imagem e atrativos físicos. 

Assim, mulheres e homens absorvem muitas informações vindas de todos os lados: 

revistas, jornais, televisão, redes sociais entre outras, que mostram corpos lindos e 

formas perfeitas. 

      O fenômeno social chamado “culto ao corpo” vem produzindo grandes 

transformações em nossa cultura. Cada vez mais homens e mulheres buscam a 

perfeição do corpo, estimulados pela publicidade, que elege o bem estar e os 

prazeres físicos como o ideal de realidade. 

      Costa (2005) afirma que existe uma corrida pela posse do corpo midiático, 

desviando o sujeito da vida sentimental para a vida física. O bem estar sensorial 

tornou-se um sério competidor do bem estar sentimental. 

      A nosso ver, o cuidar de si, deixou de ser, preservar costumes para significar 

cuidar do corpo físico. Estar feliz não é mais simplesmente sentir-se repleto, é 

preciso se sentir corporalmente igual aos chamados vencedores, aos astros da 

mídia. 

      Costa (2005) afirma que, para a sociedade atual, chamada pelo escritor francês 

Guy Debord (1967) de “sociedade do espetáculo”, ser jovem, saudável, e atento a 

forma física tornou-se regra cientifica que aprova ou condena outra definições de 

felicidade. O autor afirma que nunca havia imaginado que a forma corporal pudesse 

ser garantia de admiração moral. 

      A moda em sua constante mudança não nos elogia ou nos acusa, apenas se 

apresenta como um ideal que devemos perseguir sem considerarmos as 

consequências físicas ou emocionais que venhamos a sofrer. O corpo se torna a 

vitrine compulsória de nossos vícios pelo olhar do outro. Somos o que aparentamos 
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ser. A identidade pessoal e o semblante corporal tendem a ser uma mesma coisa 

(COSTA, 2005). 

      A cultura do corpo ou o culto ao corpo através da influencia da mídia tornou-se 

um referente privilegiado para a construção das identidades pessoais. Nas palavras 

de Costa (2005, p.215): 

“Estar bem com o próprio corpo deixou de ser uma precondição política, religiosa ou 

sentimental para se tornar uma finalidade quase independente. Segundo o autor, o 

encantamento pelo corpo nos leva a desejar uma ‘boa vida física’ com a intensidade 

com que antes desejávamos a paz espiritual, a honra cívica ou o prazer sentimental”. 

A mídia funciona como uma das instituições responsáveis pela educação no 

mundo atual, trazendo tanto benefícios como malefícios, através da transmissão de 

valores e padrões de conduta e socializando muitas famílias (CONTI, BERTOLIN e 

PERES, 2010). 

      Para Meurer e Gesser (2008), um dia os corpos obesos foram inspiração para 

grandes artistas, porém hoje são bombardeados pelo contexto sócio cultural e pela 

biomedicina. Ressaltam também que a obesidade nos dias atuais começa a ser 

conhecida como uma doença que prejudica o sistema vascular. A valorização do 

corpo magro e a rejeição dos corpos fora dos padrões dominantes se engajam aos 

discursos atuais de disciplinamento e controle dos corpos femininos como forma de 

reafirmar as relações de poder. 

      Dalgalarrondo (2008) entende que a mídia coloca a imagem corporal como uma 

questão crucial. Para se ter uma boa aceitação na sociedade, principalmente em 

países ocidentais, a mulher tem que ser atraente, sexy e bem sucedida. 

A mídia tem como principal papel estabelecer um padrão de beleza. Serra e 

Santos (2003) afirmam que no mundo globalizado em que vivemos, a mídia tem o 

poder de influenciar na construção dos transtornos alimentares e na busca pelas 

cirurgias plásticas. 

Há diferenças na internalização de mensagens expostas pela mídia, pois cada 

indivíduo se apropria de forma diferente, com isso, traz alguns impactos, como por 
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exemplo, no comportamento, na cognição e no afeto relativo à sua própria aparência 

(CAMPANA; FERREIRA; TAVARES, 2012).  

A influência da mídia faz com que nossa sociedade cultive a magreza, 

associando, a esse ideal estético, valores como felicidade e beleza. Enfim, nesse 

mundo que vivemos ser magro é ser belo, e para chegarmos a tal padrão de 

perfeição, necessitamos comprar numerosos cosméticos, fazer muitas dietas, apelar 

para cirurgias plásticas, entre outros (ANDRADE E BOSI, 2003). 

O padrão de beleza exigido nos dias atuais estabelece a figura da mulher 

magérrima, com medidas cada vez menores. Ela passou a acreditar que pode obter 

qualquer padrão estético almejado, desconsiderando fatores genéticos e biológicos, 

existindo assim uma busca incansável pela imagem corporal perfeita (ANDRADE E 

BOSI, 2003). 

      Para alcançar o corpo perfeito os indivíduos não se preocupam com a qualidade 

de vida e nem com a saúde, fazendo de tudo para atingir a perfeição (ANDRADE E 

BOSI, 2003). 

 

3.1  A SOCIEDADE DO ESPETÁCULO  E A ESTETIZAÇÃO DO EU 

      Costa (2005), em seu livro O Vestígio e a Aura, aborda a sociedade 

contemporânea e a moral do espetáculo, onde a imagem do corpo é o centro das 

atenções. O autor em sua obra comenta que o corpo como sede das sensações e 

como centro das ações motoras sofre um desequilíbrio. 

      Ele argumenta que os sintomas corporais resultam dos conflitos entre de um 

lado, incorporar e manter a imagem narcísica propagada pela mídia e, por outro, 

manter o sentimento de continuidade. 

       A felicidade hoje se restringe em ter o corpo perfeito, dos vencedores, das 

celebridades. 
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      O psicanalista demonstra certo desconforto frente a essa forma de construção 

da subjetividade, levanto-nos a refletir sobre o papel importante dos objetos na moral 

do espetáculo. Objetos supérfluos estimulados pela publicidade. 

      A leitura de Costa (2005) nos faz compreender melhor o nosso tempo, entender 

a diversidade de condutas em que vivemos atualmente. Segundo Costa (2005, 

p.94): 

“cuidar de si, satisfazer-se com a imagem que se tem de si passou a significar trazer 

o corpo para o nicho dos ideais, desalojando ou espremendo em um recanto os seus 

antigos proprietários: os ‘grandes’ sentimentos, pensamentos ou ações”. 

      Podemos aqui destacar outro autor que nos fala da influência da mídia na 

construção do sujeito. Joel Birman (1999), em seu livro Mal-estar na atualidade, 

destaca a mídia como instrumento fundamental para que se forje a exaltação do 

indivíduo, onde ele faz de tudo para estar sempre presente nos meios de 

comunicação de massa. Segundo o autor, a cultura da imagem é a essência da 

estetização do eu, onde o sujeito vale pelo que parece ser de acordo com a imagem 

produzida para apresentação na cena social. O sujeito “poli” seu brilho pelo cultivo 

infinito da admiração do outro. 

      Birman (1999) afirma que os sujeitos não se importam mais com os afetos, mas 

a tomada do outro como objeto de predação e gozo, podendo se enaltecer e se 

glorificar. De acordo com o autor vive-se para a exibição, para a exaltação do eu. 

      Para Birman (1999) na cultura do espetáculo, o que importa para o indivíduo é a 

exigência infinita da performance, marcada pelo narcisismo, onde o que importa é 

que o eu seja glorificado, iluminado pelo palco da cena social. Desta forma, o sujeito 

é regulado pela performatividade que compõem os gestos voltados para a sedução 

do outro. 

      Em nossa opinião as individualidades se transformam em objetos descartáveis, 

como qualquer outro objeto vendido em supermercados e apresentado pela 

publicidade. 

      Segundo Birman (1999) a imagem é a personagem principal para o espetáculo 

na cena social e para a captação narcísica do outro, onde a sedução e o fascínio é a 

condição essencial para a captura do outro. 
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      Com isto o sujeito ganha exterioridade e perde em interioridade, onde se torna 

autocentrado, perdendo a identidade, transformando-se pela moldura de um 

enquadramento. 

      A sociedade atual valoriza os que sabem utilizar os meios de se exibir e de 

capturar o olhar do outro, independente de qualquer valor. 

      Observamos que Birman (1999) e Costa (2005) concordam que a mídia exerce 

grande influência na construção do sujeito e que o corpo serve para a exibição do 

individuo na cena social, onde a beleza tem um valor maior que o afeto. 

      Concordamos plenamente com os autores quanto ao excesso de apelo midiático 

para que o indivíduo busque cada vez mais o corpo perfeito para ser aceito na 

sociedade. Podemos ver nas propagandas de carros, cervejas e outros produtos, 

mulheres com seus corpos expostos, como se fossem objetos de admiração e de 

consumo.  

      Muitas mulheres carregam consigo o sentimento de exclusão por não estarem 

inseridas no padrão de beleza exigido pela mídia, onde a ideia do corpo magro é um 

ideal a ser atingido, não sem consequências. 
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4. O SOFRIMENTO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

       A busca do corpo ideal pelas mulheres favorece o surgimento dos transtornos 

alimentares. 

O termo “corpo perfeito”, segundo Silva (2005), vem sendo utilizado no dia a dia 

das pessoas há muito tempo, cada vez mais a magreza excessiva vem se 

destacando pelos meios de comunicação, no país e no mundo através dos meios de 

comunicação e da internet, conduzindo assim a uma arriscada aventura por dietas, 

remédios milagrosos, culminando nos transtornos alimentares. 

Em busca do corpo perfeito, muitas doenças têm surgido, tanto em homens, 

como em mulheres: anorexia nervosa, manorexia, bulimia nervosa e vigorexia. Neste 

trabalho abordaremos somente a anorexia e a bulimia nervosas. 

Numerosos fatores, a saber, genéticos, biológicos, ambientais, socioculturais ou 

mesmo psicológicos podem desencadear transtornos alimentares (GIACOMINI, 

2010). Segundo os médicos Saito e Silva (2001) não é possível definir um exclusivo 

motivo para o aparecimento dos transtornos alimentares. De fato, há uma 

multicausalidade com aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais. 

Para Saito e Silva (2001) pessoas com transtornos alimentares podem alterar 

seus desempenhos endócrinos pela influência de alguns fatores: o peso corporal,  

jejuns demorados, desordens do sono, uso de drogas e depressão. 

 Os fatores psicossociais também interferem grandemente, uma vez que se 

busca uma supervalorização da pessoa magra como padrão estético ideal. (SAITO e 

SILVA, 2001). 

Segundo as psicólogas e psicanalistas Mariucha Machado Pinto e Rebeca 

Guimarães (2006) a anorexia é uma doença que atinge adolescentes em todo o 

mundo, normalmente, a idade em que procede a existir o problema é por volta dos 

17 anos e a incidência é em mulheres. As dificuldades do dia a dia e acontecimentos 

inesperados desencadeiam a anorexia, tais como: perda de emprego, mudança de 

cidade, relacionamentos conflituosos, entre outros. 
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Pinto e Guimarães (2006) afirmam que a maioria das pessoas que tem anorexia 

faz parte das classes médias e altas, o que nos mostra a forte relação da doença 

com o meio de comunicação. O corpo belo exigido pela mídia, recomendado pelas 

revistas, novelas, programas é almejado por todos. 

Joana de Vilhena Novaes (2006) considera que a beleza, a aparência física e o 

corpo têm uma enorme importância no discurso da mulher de hoje, e o consumo de 

tecnologias de embelezamento podem, de fato, potencializar a maturidade da 

mulher, mas pode também levar ao risco de um deslizamento para a patologia, 

quando a beleza se torna um fim em si mesmo. 

Nesse caso, o acompanhamento psicológico é necessário, embora muitas 

mulheres se neguem a buscar ajuda por se sentirem fracas. Muitas vezes até o 

auxílio chegar já é muito tarde, por isso é de suma importância e urgência o 

tratamento de transtornos alimentares, pois boa parte dessas pessoas pode chegar 

a falecer, sendo importante destacar que os transtornos alimentares são patologias 

que necessitam ser diagnosticados e tratados o mais rápido possível (SILVA, 2005). 

      Silva (2005) e Aimorá (2010) afirmam que o psicólogo exerce um papel 

importantíssimo nestes casos, o acompanhamento psicológico é de grande valia. De 

acordo com os autores, o trabalho psicoterapêutico nos diversos transtornos, 

consiste na diminuição do sofrimento pela percepção que o indivíduo tem de si. 

      Costa (2005) afirma que se o corpo vem ofuscando o brilho da mente é porque 

vivemos em uma sociedade que perdeu a sua alma. 

      A influência da mídia é um dos fatores principais para o surgimento de alguns 

transtornos da alimentação. 

      Destacamos aqui a Anorexia e a Bulimia Nervosa de acordo com o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM -5). Esse manual, publicado 

pela Associação Americana de Psiquiatria é uma classificação de transtornos 

mentais e critérios associados, elaborado para facilitar o estabelecimento de 

diagnósticos desses transtornos. 
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4.1 TRANSTORNOS ALIMENTARES 

      Os transtornos de alimentação segundo o Manual são caracterizados por graves 

perturbações no comportamento alimentar. 

      De acordo com o DSM-5 podemos destacar dois tipos de transtornos: a Anorexia 

Nervosa (307.1) que é caracterizada por uma recusa em manter o peso corporal em 

uma faixa normal mínima, um temor intenso de engordar e uma perturbação 

significativa na percepção da forma ou do tamanho do corpo.  O indivíduo mantém o 

peso corporal abaixo de um nível normal mínimo para sua idade e altura (critério A). 

      Os tipos de anorexia nervosa são o tipo restritivo, onde o indivíduo não se 

envolveu regularmente em um comportamento de comer compulsivamente, ou de 

purgação (i.é, indução de vomito ou uso indevido de laxantes, diuréticos ou 

enemas). 

      Outro tipo que existe é o de compulsão periódica/purgativo: durante o episódio 

atual de anorexia nervosa, o indivíduo envolveu-se regularmente em um 

comportamento de comer compulsivamente ou de purgação. 

      Outro tipo de transtorno que podemos destacar é a Bulimia Nervosa (307.51) 

que é caracterizada por episódios repetidos de compulsões alimentares, tais como 

vômitos, uso indevido de laxantes, diuréticos ou outros medicamentos, jejuns, ou 

exercícios excessivos. 

      Uma perturbação na percepção da forma e do peso corporal é a característica 

essencial tanto da Anorexia quanto da Bulimia. 

      As características essenciais da bulimia nervosa consistem em episódios de 

hiperfagia e métodos compensatórios inadequados para evitar ganho de peso. 

      Além disso, a auto avaliação dos indivíduos com bulimia nervosa é 

excessivamente influenciada pela forma e pelo peso do corpo. Para qualificar o 

transtorno, a compulsão periódica e os comportamentos compensatórios 

inadequados devem ocorrer, em média, pelo menos duas vezes por semana por três 

meses (critério C). 
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      Nos subtipos de bulimia nervosa encontramos o tipo purgativo, onde o indivíduo 

se envolveu regularmente na indução de vomito ou no uso indevido de laxantes, 

diuréticos ou enemas durante o episódio atual. 

      No tipo Não Purgativo, o indivíduo usou outros comportamentos compensatórios 

como jejuns ou exercícios excessivos, mas não se envolveu regularmente na 

indução de vômitos ou no uso indevido de laxantes, diuréticos ou enemas durante o 

episódio atual. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

     Podemos observar no cenário atual da civilização, um contexto de 

desenvolvimento do indivíduo narcísico, onde há um grande investimento e 

valorização do eu, do individualismo. Faz-se do corpo, do prazer e do sexo, objetos 

de troca, exploração e controle, mercadorias de consumo. 

      A sociedade contemporânea caracteriza-se pela solidão, isolamento físico e 

emocional, construindo um sujeito imaturo, subordinado ao mercado do consumo, 

que não suporta as pressões do mesmo, desencadeando sofrimento e angústia. 

Torna-se cada vez mais dependente e carente, construindo uma subjetividade 

sustentada pelo outro. Encontra nos meios de comunicação e na publicidade 

grandes aliados na cultura do consumo. 

      Ao analisarmos a cultura vigente, podemos observar mudanças significativas no 

âmbito familiar. Homens e mulheres lutam no mercado de trabalho se ausentando 

não só fisicamente, mas também do seu convívio familiar, em busca de melhores 

condições de vida. 

      Diante da “sociedade do espetáculo” (Costa, 2005) nos deparamos com a 

grande responsabilidade do psicólogo diante do sujeito contemporâneo.  A 

importância dele intervir para que este sujeito encontre dentro de si seus valores 

internos, independente do corpo adquirido “externamente” . 
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Resumo 
 

A presente monografia trata-se da “Falta de investimento público e os 
impactos para o desenvolvimento da Criança e do Adolescente”. O foco da análise é 
este segmento, cujas famílias pobres dependem das Políticas Sociais 
implementadas pelo Estado, o qual está atrelado com o sistema neoliberal, 
constituído como máximo para o capital e mínimo para o social. Neste sentido, o 
Estado contrapõe o ordenamento jurídico e a organização política do país, 
acarretando consequências políticas do ponto de vista dos interesses das classes 
populares. O Estado, sobretudo se ausenta da área social e causa danos ao 
desenvolvimento das crianças e adolescentes pobres do Brasil, o que pode ser 
entendido como violência cometida contra crianças, adolescentes e suas famílias. 
 

 
Palavras chave: Desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes; Falta de 

Investimento Público; violação de direitos. 

 

  



SUMMARY 
 
This monograph it is the "Lack of public investment and the impact to the 
development of Children and Adolescents". The focus is this segment, which 
poor families depend on Social Policies implemented by the State, which is 
linked with the neoliberal system, constituted as maximum for the minimum 
capital and the social. In this regard, the State opposed the law and the political 
organization of the country, causing political consequences from the point of 
view of the interests of the popular classes. The state, especially if absent from 
the social area and cause damage to the development of poor children and 
adolescents in Brazil, which can be understood as violence against children, 
adolescents and their families. 
 
 
Keywords: cognitive development of children and adolescents; Public 
Investment missing; violation of rights. 
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“Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada.”  
 

(Edmund Burke) 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O âmbito deste ensaio nos permite introduzir o tema, considerando uma 

análise referente a “Falta de investimento público e os impactos para o 

desenvolvimento da Criança e do Adolescente”, como respectivo comprometimento 

nas diferentes áreas da vida, seja no aspecto físico, social e econômico. 

Nesta pesquisa abordar-se-á essa temática no âmbito da responsabilização 

do Estado e dos Direitos da criança e adolescente. Embora a pesquisa ainda seja 

incipiente, consideramos de extrema relevância esta abordagem, tendo em vista as 

implicações e os impactos que a ausência do Estado causa nesse segmento, 

sobretudo das famílias brasileiras que não dispõem de recursos para sobrevivência 

– um dos alvos da pesquisa. 

Os Direitos Sociais expressos na legislação apontam o dever do Estado para 

garantir a proteção às famílias, principalmente àquelas que apresentam situações de 

carência, tanto no âmbito social, quanto econômico.  

Nesse contexto, o objetivo deste estudo é compreender, sem intenção de 

esgotar o tema por se tratar de um fenômeno complexo, como a   proteção jurídica, 

respaldada por Lei, afeta o desenvolvimento da pessoa em situação peculiar quando 

seus direitos são violados. Ou seja, o Estado no sistema atual, vem promovendo 

minimamente o investimento social e, consequentemente, promovendo prejuízos 

para crianças e adolescentes.  

Assim, a relevância do estudo é produzir uma reflexão contextualizada, 

afastada do senso comum, sobre os impactos sociais, considerando a classe menos 

favorecidas pelo sistema social como principal protagonista a falta de investimento 

estatal. Processo este, observado na experiência profissional como policial militar 

dentro das comunidades do Rio de Janeiro, onde circulam um fluxo de crianças e 

adolescentes vitimizadas pelo sistema.  

A metodologia utilizada buscou trazer contribuições para as discussões da 

pesquisa. Pretendemos fazer uso subsidiário de bibliografias que apontam diferentes 

paradigmas teóricos, a fim de entendermos este cenário emergente. Para tanto, a 

pretensão investigativa pauta na Constituição Federal de 1988 e demais 

ordenamentos jurídicos que dispõe sobre os Deveres do Estado, priorizando o 

Estatuto da Criança e Adolescente, considerando Proteção Integral e Direitos 

fundamentais, as premissas dos Direitos Humanos, Código de Ética Profissional, 

aulas expositivas durante a graduação e os respectivos textos, além de autores que 
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abordam a temática que perpassam por outras disciplinas por se tratar de uma 

discussão ampla. Contudo, A Psicologia Social ganhou relevância dentro dessa 

ótica, pesquisar é, ao invés de procurar verdades absolutas, conectar-se com a 

dispersão dos acontecimentos em suas múltiplas direções que afirmam determinada 

realidade. Exemplificando essa forma de compreensão, a fim de dá visibilidade a 

pesquisa realizada a partir desse eixo metodológico 

O ECA propõe instrumentos legais adequados à responsabilização do Estado 

por suas omissões quanto à garantia dos direitos fundamentais de crianças e 

adolescentes.  

Iniciamos o primeiro capitulo, com um breve panorama da história da infância, 

abordando algumas configurações das políticas sociais, especificamente para 

crianças e adolescentes, ao longo da história no Brasil, bem como as estratégias 

políticas de atender minimamente os direitos conquistados pela sociedade. 

 Articulamos os direitos conquistados na lei especifica (ECA) e na 

Constituição Federal de 1988,  com a prestação de serviços infanto juvenil pelo 

Estado. 

Após a leitura contextualizada do capítulo anteriores, promovemos uma visão 

mais ampla dos processos políticos que se manifestam na sociedade. Assim, 

abordaremos como o descumprimento da proteção Integral à criança e adolescente, 

por parte do Estado, feri o ordenamento jurídico e o desenvolvimento da Criança e 

Adolescente com a violação dos seus direitos. 

Expressamos, no segundo capitulo, a relevância de apresentar uma análise 

sucinta do desenvolvimento cognitivo, a fim de fornecer elementos que vão ampliar o 

conhecimento e a importância dos direitos da criança e adolescente serem 

efetivados.  

Considera-se, neste processo o cenário da década de 1990, as necessidades, 

os limites, dificuldades e estratégias de sobrevivências das famílias pobres para 

sobreviverem, bem como o Estado como o principal responsável pela efetivação dos 

direitos fundamentais das crianças e adolescente e não as famílias.  

Por fim, teremos oportunidade de observar os danos psicológicos causados 

pela ausência do Estado para o desenvolvimento da criança e do adolescente, 

considerando as ocorrências lesivas ao seu crescimento, favorecendo-os, 

mantendo-os e expondo-os a risco social e/ou pessoal. Contudo, abordaremos a 

intervenção do psicólogo nesse processo, sobretudo, apontando como a violação 

dos direitos infanto juvenil causam danos ao desenvolvimento deste segmento. 
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Assim, para fortalecer todo conteúdo exposto, finalizamos a pesquisa com uma 

entrevista da supervisora de estágio, onde, também,  empreendi o campo de 

investigação. 

1. BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA INFÂNCIA 

 

A leitura da obra de Philippe Ariès (1981) numa perspectiva histórica 

demonstra o percurso sobre a infância na Europa que abarcou a Idade Antiga, 

Média e Moderna. 

A evolução da infância pode ser acompanhada na história da arte e na 

iconografia da idade média. Seu estudo sinaliza que a ideia de infância foi uma 

transformação social e histórica. A descoberta da infância, pelo mundo ocidental, 

segundo o autor, é recente e teve início no começou do século XIII, época em que 

não havia valorização das características que diferenciava a criança de um adulto. 

“As crianças na idade média só adquiriam ‘identidade’ própria quando 

conseguissem fazer coisas semelhantes aos adultos.” (Ariès,1981 p.10), Seus 

estudos mostram que aos sete anos de idade o menino era entregue a um homem 

para ser educado e a instrução da menina ficava a critério da mãe.  Nesta época, 

não se tinha uma noção de família, pois esta é uma construção social e histórica, 

estabelecida pelas regras da organização monogâmica. 

A adolescência até o século XIII foi confundida com a infância, pois a infância 

estava ligada a ideia de dependência, se misturava ao mundo adulto e era 

considerado um ser indiferenciado. Dessa forma, na sociedade da Europa Medieval, 

a idade estava ligada às etapas biológicas e funções sociais.  

Segundo o autor, a sociedade medieval ignorava a infância e devido à alta 

taxa de mortalidade infantil, vista como um dos fatores do descaso a elas, o adulto 

não se apegava à criança. O princípio de preocupação com a criança e regulação de 

família sobre este segmento, são ideias que nasceram com a modernidade na 

sociedade europeia. Nesta época, a família veio a se relacionar pela crença no amor 

que os unia e a afetividade, ainda que não consolidada no casamento, era o 

princípio dessa união, especialmente, na relação com os filhos.  

Porém, se por um lado, nasce o sentimento afetivo à infância, por outro, a 

punição física como método socioeducativo tinha o intuito de racionalizar a criança e 

torná-las bons cristãos, através da moral.  

O nascimento da visão moderna de infância abrangeu os séculos XVII ao XIX, 

período em que a igreja católica mantinha grande influência determinando normas e 
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regras, estabelecendo, por exemplo, que a criança com a idade de sete anos tinha a 

idade da razão, e que já era possível distinguir o certo do errado.  

Postman (1999) destaca que não havia concepções de desenvolvimento 

infantil, as escolas que existiam não tinham separação etária, não havendo, 

portanto, a ideia de educação como preparação para o mundo adulto. 

O Autor afirma, que a infância surge como uma necessidade porque surge 

também uma nova definição de adulto, diferente do que conhecemos hoje: 

 

É a partir do impresso e da escolarização que a vida adulta passa a ser 
conquistada, torna-se uma realização simbólica e não biológica. Depois da 
prensa tipográfica, os jovens teriam que se tornarem adultos e, para isso, 
teriam que aprender a ler, entrar no mundo da tipografia. E para realizar 
isso precisariam da educação. Portanto, a civilização europeia reinventou as 
escolas. E, ao fazê-lo transformou a infância numa necessidade (Postman, 
1999, p. 50). 

 

Contudo, para o autor, a separação entre adultos e crianças, especialmente 

para os filhos das classes favorecidas, teve um forte cunho da Igreja Católica que 

detinha controle das ideias, detenção de informações e manutenção do seu poder. 

Todavia, o trabalho infantil continuou a ser uma realidade que não permitia 

tão nitidamente a separação entre crianças e adultos. Apesar dos estudos de Ariès 

(1981) e Postman (1999) demonstrarem que foi havendo uma preocupação cada 

vez maior com a responsabilização da sociedade pela proteção das crianças, 

principalmente para aquelas consideradas abandonadas, ainda não havia 

preocupação significativa com os danos causados ao desenvolvimento da criança e 

adolescente. Mas, no entanto, através de uma iniciativa política da Igreja Católica, já 

se começa a pensar no acolhimento institucional das crianças órfãos e 

abandonadas. 

No Brasil, a primeira ação de atendimento à criança teve um caráter caritativo 

e religioso da Igreja Católica, com intuito de modificar o comportamento deste 

segmento.  As crianças indígenas que eram separadas dos pais no Brasil em 1551 

eram acolhidas pelos jesuítas, culminando, sobretudo, no afastamento das tradições 

culturais, o que favorecia aproximação da religião portuguesa.  

É pertinente analisar que entre essa e outras dimensões políticas, 

despertaram atenção pela infância, principalmente, para civilizá-las de acordo com o 

interesse do país, como afirma Rizzini (2000). 

De acordo com a autora, é no século XIX que a infância começa a ganhar 

visibilidade, sendo marcada como objeto de ação e da intervenção pública em 
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decorrência ao cenário social que já era visível. Nessa época, havia preocupação 

com a mão-de-obra que começava a se agregar na arena social e política com a 

chegada da Família Real em 1808. O fim do período escravocrata deixou um grande 

número de famílias de trabalhadores negros e pobres sem recursos para sua 

sobrevivência. Com isso, houve um aumento da miséria principalmente nos grandes 

centros urbanos.  

Rizzini destaca, (1997, p.17) “salvar a criança era salvar o país, era a chave 

para o futuro da nação”.  Segue a autora (1997, p.27), “Bradava-se como ideal 

salvar o Brasil do atraso, da ignorância e da barbárie para transformá-lo numa nação 

culta e civilizada”. 

Portanto, neste contexto histórico, a intervenção do Estado está 

fundamentada neste ideário, referente às crianças e famílias das camadas populares 

ou pobres. 

 De acordo com a análise das bibliografias sobre a temática, parecia óbvio 

para a época, onde não havia políticas de proteção para crianças e adolescentes 

que pudessem favorecer seu desenvolvimento psicológico. E que o trabalho se 

apresentava favorável a este segmento, pois em troca recebiam alimentação e 

moradia (salvo os que não sobreviviam pelos maus-tratos). 

Considera-se ainda, que houve a intervenção do Estado no que se refere à 

destituição do pátrio poder das famílias pobres, pois se retirava a criança e ao 

adolescente da família e os mantinham sob a vigilância da autoridade pública.  

As crianças e adolescentes empobrecidas que necessitavam de intervenção 

estatal receberam o estigma de “menor”, marginalizados, abandonados, bastardos, 

por representarem “perigo” a sociedade. 

Percebemos assim, que a história da criança foi sendo construída em cada 

contexto político, viabilizando diversas maneiras de atuar sobre ela, mas é claro, de 

forma diferenciada entre pobres e ricos. Entre as Políticas de intervenção criadas 

para os pobres, a educação era de responsabilidade da família e não do Estado. 

Entretanto, para a elite houve o favorecimento de acesso à educação formal.                

Em 1927 foi promulgado o primeiro Código de Menores no Brasil, reforçando 

o termo “menor”. (Rizzini, 2000) 

O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver 
menos de 18 anos de idade, será submetido pela autoridade competente às 
medidas de assistência e proteção contidas neste Código. Código de 
Menores - Decreto Nº. 17.943 A – de 12 de outubro de 1927. 
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Por um lado, a criança abandonada, por outro a perigosa. Desta forma, houve 

a instalação do aparato das políticas sociais no país.  

Se houvesse uma situação irregular (abandono-delinquência) a criança e o 

adolescente deveriam ser internados na FUNABEM, para que aprendessem a viver 

em sociedade. Esta instituição tinha como seu principal foco os abandonados, 

carentes e infratores. 

 O Código de Menores de 1979 surgiu, a fim de constituir uma revisão do 

Código de Menores de 1927, não rompendo com a arbitrariedade, assistencialismo e 

repressão junto à população infanto-juvenil.   

Neste cenário, o enfrentamento das questões emergentes da criança e 

adolescente em situação de rua, ganhou maior relevância por parte das 

organizações não governamentais. Pois os movimentos sociais pela infância 

brasileira neste período significaram importantes conquistas para a sociedade. 

Todavia, a década de 1980, representou uma nova redemocratização, e 

fincou bases para a promulgação da Constituição Federal de 1988, e, por 

conseguinte, base para o Estatuto da Criança e ao Adolescente, visto a necessidade 

de efetivar a Proteção Integral a este segmento.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente surge como proposta que rebate à 

Doutrina da Situação Irregular do menor, pois, é pertinente analisarmos o termo 

menor, o mesmo é impregnado de estigmas, como vimos anteriormente. Ele tinha 

perspectiva de diferenciar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social das que não tinham necessidade de intervenção do Estado.  

 
Estas são as crianças–vítimas da violência estrutural, características de 
sociedades como a nossa, marcadas pela dominação de classes e por 
profundas desigualdades na distribuição da riqueza social. São as que, 
eufemisticamente, denominamos menor, enquanto categoria designativa da 
infância em situação irregular, a reclamar, portanto, intervenção e proteção 
do Estado. (AZEVEDO & GUERRA, 2000, p. 26) 
 

 

Vale destacar que há vários tipos de violência: Violência Doméstica; Violência 

Física; Violência Sexual; Violência Psicológica; Negligência; Síndrome de 

Münchäusen; Cultos ritualísticos; Violência Extra-familiar; Violência Institucional; 

Violência Social; Violência Urbana; Macro-violência; Auto-Agressão e Bullying, pois 

ela é um fenômeno complexo que se manifesta na vida em sociedade, onde 

expressam os aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais.  

Para MINAYO e SOUZA (Minayo.1999, p. 14), a violência tem “profundos 

enraizamentos nas estruturas sociais, econômicas e políticas, e também nas 
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consciências individuais, numa relação dinâmica entre condições dadas e 

subjetivas”. Portanto, a violência não pode ser resumida, somente, em agressão 

física. É necessário considerar a “relação dinâmica” da estrutura social, pois ela 

pode se manifestar de forma sutil pelos poderes instituídos. 

Foi promulgada em 1990, através da Lei Federal de 8.069, o Estatuto da 

Criança e do adolescente. Esta conquista foi fruto de diversos setores da sociedade 

civil, que lutaram pela criação de uma nova política para crianças e adolescentes de 

modo eu esse segmento pudesse se desenvolver com seus direitos garantido por 

lei. Assegurasse assim, os direitos fundamentais da criança e do adolescente como 

a vida, por exemplo, formalizando-o, posteriormente, através de uma lei especifica.  

 “O ECA propõe instrumentos legais adequados à responsabilização do 

Estado por suas omissões quanto à garantia dos direitos fundamentais de crianças e 

adolescentes”. Obviamente, que de acordo com análise já descrita, o Estado deve 

atuar mediante políticas públicas e sociais na promoção e defesa dos direitos 

infanto-juvenil. No entanto, o Estado é limitado pelos direitos concedidos aos 

cidadãos, especialmente aos que necessitam de uma intervenção integral para 

garantir o desenvolvimento de crianças e adolescentes.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990, estabelece suficientes princípios à concretização dos direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes, tendo em vista que já havia sido 

“amparada” pela Constituição Federal (CF) de 1988, no artigo 227. 

Assim, institui-se que crianças e adolescentes devem ter os direitos 

fundamentais assegurados e garantidos proveniente de suas condições.  

O Art. 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz: 

 
Na interpretação desta Lei levar-se-á em conta os fins sociais a que ela se 
dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa 
em desenvolvimento. 

  
Entretanto, o artigo 1931 da Constituição Federal é claro ao responsabilizar o 

Estado como principal ator nos problemas sociais e não a sociedade, pois a 

legislação dispõe o caráter social do Estado em vários artigos.   

De acordo com a Constituição o Estado é responsável pela prestação de 

serviços de saúde direto ou indireto, a saber: 

  

                                                 
1 Art. 193 - A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça social.  
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A saúde é um dever do Estado e sua execução deve ser feita pela 
Administração Pública ou pela sociedade, sendo que uma das diretrizes é a 
participação da comunidade. A assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada, que participa de forma complementar ao sistema único de saúde, 
com a preferência de entidades filantrópicas e sem fins lucrativos e sendo 
vedados auxílios e subvenções a empresas com fins lucrativos. (Artigos 196 
-199) 

 
O Estado deve promover programas de assistência integral à Saúde, a 

Assistência Social, Educação, entre outros, garantindo a proteção da criança e do 

adolescente, e ao mesmo tempo, admitindo à participação de entidades não 

governamentais (art. 227). 

É pertinente destacarmos que a participação de instituições não 

governamentais, podem dar suporte o Estado na prestação de serviço, mas não 

desresponsabilizá-lo de seu papel. 

 
1.1 Políticas voltadas para Crianças e Adolescentes e a redução da intervenção 
estatal 

 

O desenvolvimento de Políticas Sociais aponta para “lógica” do “mínimo para 

o social e máximo para o capital”, conforme pesquisas realizadas sobre o assunto. 

Interferindo nos direitos sociais e consequentemente, no desenvolvimento da criança 

e adolescente que tendem a ter seus direitos violados.  

Assim, nasce o apelo à solidariedade e à parceria, desresponsabilizando o 

Estado do seu dever, com a tendência de redução dos direitos sociais, tardiamente 

conquistados no Brasil. 

O que isto tem a ver com a temática em questão? Tudo, ou seja, a 

Constituição Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente, defendem a “cidadania” 

e a Proteção Integral deste segmento. A violação da Lei compromete os serviços 

públicos, prejudicando o desenvolvimento da criança e adolescente, sobretudo as 

carentes, bem como sua psique e os Direitos conquistados para “minimamente” um 

desenvolvimento sadio. 

Outrossim, mediante ao artigo 227 da Constituição da República Federativa, o 

Estado deve assegurar os Direitos fundamentais da Criança e Adolescente, haja 

vista que a família, que também depende do Estado, é responsabilizada por ele, 

caso não venha disponibilizar o recurso adequado para o desenvolvimento da 

criança e do adolescente.  

É dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar a criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e a consciência familiar e comunitária, 
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além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência e opressão. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010) 

 
E quando esses Direitos não são implementados? Quais os danos que 

crianças e adolescentes sofrem? Essa discussão será abordada no próximo 

capítulo. Mas, é importante frisar que em se tratando de responsabilizar a família 

pelos cuidados dos filhos menores de idade, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(art. 23) afirma que o poder familiar não pode ser suspenso por motivo de pobreza.  

Em face à realidade das famílias pobres que não dispõe de recursos para as 

necessidades básicas e que dependem diretamente da intervenção do Estado, 

principalmente, por não terem suas próprias necessidades garantidas por políticas 

públicas de qualidade, elas não podem ser consideradas negligentes.  Nessa ótica, 

a negligencia não está associada à falta de cuidados à criança pela família, quando 

a mesma vive em absoluta carência de recursos.  

A negligência representa uma omissão em termos de prover as necessidades 

físicas e emocionais de uma criança ou adolescente. Ela é configurada como uma 

falha dos pais (ou responsáveis) em termos de alimentar, de vestir adequadamente. 

E quando tal falha não é o resultado das condições de vida. 

Logo, a família de baixa renda não pode ser culpabilizada, por não cumprir 

suas funções, enquanto um dos responsáveis pela cumplicidade dos Direitos 

Fundamentais da criança e do adolescente. É necessário avaliar os impactos que 

estas famílias sofrem no âmbito social, político e econômico. 

 

2. FALTA DE INVESTIMENTO PÚBLICO E OS IMPACTOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

A efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente é 

obrigação do Estado, como vimos anteriormente, o qual deve cumprir a legislação, 

respeitando o princípio constitucional cogente da prioridade absoluta.  

No ECA, art. 7º, transcreve-se 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”. 

Neste contexto, o descumprimento da lei por parte do Estado, por qualquer 

motivo, quando os direitos fundamentais da criança e do adolescente não são 
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assegurados e são oferecidos de forma incompleta ou irregular (ECA, art. 4), 

constitui-se como violação da lei penal que incide em ação ou omissão, crime ou 

contravenção. (Art. 2º Decreto nº 847 de 11 de Outubro de 1890 - Código Penal)  

De acordo com o Artigo 5º - ECA, “Nenhuma criança ou adolescente será 

objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais”.  

É por meio da ausência do Estado, por omissão dos direitos fundamentais, 

que o desenvolvimento infanto-juvenil, acarreta ocorrências lesivas, favorecendo-os, 

mantendo-os ou expondo-os a risco social e/ou pessoal.  

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando--lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
(Art. 3º - ECA) 

As condições físicas e mentais o colocam em situação de fragilidade frente ao 

mundo adulto. Dito isso, conclui-se que a legislação específica garante o direito 

infanto-juvenil para um pleno desenvolvimento. Mas, afinal o que criança e o 

adolescente necessitam para se desenvolverem e quais os danos causados pela 

inviolabilidade de seus direitos fundamentais? 

Como já vimos, a criança e ao adolescente são protagonistas de um conjunto 

de leis que se refere à sua proteção a um desenvolvimento saudável. Entretanto, 

seu crescimento e desenvolvimento psíquico dependem, principalmente, do 

atendimento de suas necessidades essenciais que começam na vida uterina. Logo, 

em qualquer circunstância, o serviço de saúde deverá ser garantido. O ECA (Art. 11) 

afasta qualquer dúvida quanto sua a abrangência: 

  
                            É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, 

por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da 
saúde. (Redação dada pela Lei nº 11.185 , de 2005) 

 

Para Winnicott (1999) é na identificação primária que a criança estabelece 

sua condição de ser e de existir. Esse processo implica a base de sua saúde mental, 

recebendo respectivos cuidados. Predominantemente, cabe destacar que a gestante 

necessita dispor de condições básicas para sobrevivência.  

O autor ainda aponta que a boa evolução dos estágios posteriores ao 

desenvolvimento depende, principalmente, de bons resultados nos primeiros 

http://www.promenino.org.br/TabId/77/ConteudoId/8daffdea-ec5e-4fb2-a04c-9e4455899c88/promenino/Ferramentas/Conteudo/tabid/77/ConteudoId/e6fbab46-9147-4399-86a0-f70c10f861cc/Default.aspx
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contatos do bebê com a mãe ou cuidadora, reforçando a importância da afetividade 

como construtiva nessas interações, o que é fundamental para o desenvolvimento 

infantil. 

O bebê “na primeira fase - de dependências quase absoluta – necessita que 

outra pessoa se encarregue de prover meios para o atendimento de praticamente 

todas as necessidades básicas” para sobrevivência. (Oliveira, 2005, p. 23) 

O autor sustenta que para o bebê se desenvolver num processo sadio, é 

necessário um ambiente que lhe favoreça suporte, a fim de que a criança, 

futuramente adolescente, deseje permanecer naquele ambiente, e ao crescer venha 

obter condições de enfrentar o mundo.  

Entretanto, Oliveira (2005) enuncia para que se tenha claro que: 

 
Quando ocorre de a mãe (ou sua substituta) não ter condições, por 
quaisquer motivos, de promover este ambiente facilitados nos estágios 
iniciais de desenvolvimento do bebê, ocorrendo a privação dos cuidados 
maternos, dar-se-à um comprometimento do desenvolvimento emocional do 
indivíduo redundando em consequências profundas em sua relação com o 
mundo.  (Oliveira, 2005, p. 26) 

  
Cabe enfatizar que a ausência da mãe torna-se necessária, “durante algumas 

horas no dia”, dando lugar ao substituto, principalmente, quando a mesma é a que 

promove o sustento da família e não tem apoio suficiente que lhe promova o 

acompanhamento efetivo da criança. Não cabe, portanto, julgar este responsável, 

pois é necessário contextualizar os fenômenos que os envolvem.  

Estes fenômenos coincidem com o desenvolvimento psicológico inicial da 

infância. Sobre a abordagem Winnicott, citado por Oliveira (2005) esclarece que: 

 
O ser humano, desde bebê, possui uma tendência a “conjugar” 
agressividade e amorosidade, sendo que poderá preponderar está sobre 
aquela de modo a garantir um desenvolvimento sadio. Essa será a base 
sobre o qual se assentará todo o restante de seu desenvolvimento. O 
sucesso estará na conjugação destes dois elementos, destas duas forças, 
estará muito vinculado às experiências pelas quais passará em sua relação 
com o meio. (Winnicott, citado por Oliveira, 2005, p. 21) 
  
                                                                                                                                                                                                                         

  Assim, a criança carecerá de estimulação apropriada para o 

desenvolvimento de suas potencialidades. Pois, na infância os principais vínculos, 

cuidados e estímulos necessários ao crescimento e desenvolvimento são fornecidos 

pela família, a qual desempenha um papel de mediadora entre a criança e a 

sociedade, possibilitando a sua socialização, elemento essencial para o 

desenvolvimento cognitivo infantil.  
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Apesar das garantias expressas na lei, as políticas públicas 

descomprometidas com o princípio constitucional da prioridade absoluta a crianças e 

adolescentes, tornam o Estado um dos principais responsáveis pela violência 

estrutural. Assim, não cabe ignorarmos os sinais de risco e existência de processos 

violentos em curso que poderão levar a violências mais graves e até mesmo a 

morte. O que temos assistido é precarização dos serviços públicos como:  carência 

de pessoal e de equipamentos, as filas de espera, a falta de material, ausência de 

profissionais para atendimento, entre outras questões que traduzem o desrespeito 

dos direitos dos usuários, são exemplos de manifestações da violência estatal. 

Contudo, considerando que a convivência familiar e comunitária é necessária 

ao desenvolvimento da criança e adolescente, esta convivência torna-se prejudicial 

no momento em que não há ações institucionais condizentes para alterar a realidade 

de quem necessita ser afastado de seu meio familiar, por estar sofrendo algum tipo 

de violação de direitos2. 

Diante da importância da família na construção de um ambiente doméstico 

dotado de práticas psicossociais favoráveis ao desenvolvimento infantil, o que não 

se resume em condições materiais, porém, esta é necessária para sobrevivência. 

Logo, o valor do trabalho depende do investimento e oportunidade que o trabalhador 

“computou” na educação, profissionalização, qualificação e/ou capacidade para 

desenvolver sua função no emprego. Quanto menos qualificação, menor é o salário 

e maior a carga horária trabalhista.  

Para tanto, na sociedade capitalista, o salário é o meio de sobrevivência das 

famílias, a fim de ter acesso aos diretos básicos, como à alimentação e sobreviva 

com seus próprios recursos. 

Vale ressaltar que, garantir o desenvolvimento da criança e do adolescente 

não está diretamente associado ao consumo para sobrevivência, mas este é 

necessário quando o “Estado se ausenta deixando o indivíduo a própria sorte. 

 As consequências do desemprego na vida do indivíduo ou trabalho precário 

com baixa remuneração, podem atingir questões não somente de ordem financeira, 

mas de ordem social, pessoal e familiar, influenciando ainda em sua identidade 

profissional e psicológica. Contudo, pode ser que o sofrimento não seja percebido 

como patologia; isso somente acontecerá de acordo com certos critérios 

estabelecidos "cientificamente": 

                                                 
2Aqui demarca a ausência do Estado quando há necessidade de proteção dessa criança fora do ambiente 
familiar por esta sofrendo algum tipo de violência e não há ação institucional eficiente que promova seus direitos.  
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                                Cabe ao médico descobrir as marcas indubitáveis da verdade. A pessoa 

perdeu o apetite e o sono, seu olhar está parado, entrega-se a longos 
momentos de tristeza? E porque sua razão já se perverteu (...) Os poderes de 
decisão são entregues ao juízo médico: apenas ele nos introduz no mundo da 
loucura. Apenas ele permite que se distingam o normal do insano, o 
criminoso do alienado irresponsável. (Foucault,1995, p.126) 

  No Brasil, em resposta a desigualdade e a falta de consumo, houve a 

“emergência” dos Programas compensatórios - em destaque o Programa Bolsa que 

sobreveio como estratégia política e resposta a desigualdade social.  

Para Patto (2009), é possível reverter as sequelas das desigualdades sociais, 

como as supostas deficiências sensoriais e motoras, intelectuais e neurológicas, 

verbais, morais e emocionais, presentes entre as crianças das classes populares, 

por meio de Programas compensatórios de educação, para que possam competir 

com as demais pelos melhores lugares sociais. 

A autora reforça que a pobreza econômica não é hereditária, que passa para 

gerações seguintes, mas trata-se de falta de oportunidade e motivação para o 

desenvolvimento de habilidades mentais.  

Cabe refletirmos que, a meu ver, em tempos de distanciamento do Estado, 

desqualificam-se os serviços públicos para qualificar os privados. Logo, para ter 

acesso a serviços de qualidade tornar-se necessário pagar por ele. Por conseguinte, 

a falta de recursos para ter acesso a bons serviços de saúde, alimentação adequada 

e educação de qualidade, por exemplo, coloca o desenvolvimento da criança e do 

adolescente em risco, mais precisamente, porque, o recurso material no sistema 

atual expressa a “vida”. 

Nesse sentido, ao longo dos vinte quatro anos como representante do Estado, 

servindo como policial militar, foi observado que, na maioria das vezes, o Estado 

entra nas comunidades carentes com a força coercitiva, deixando de fora a saúde 

educação, lazer e tantas outras necessidades para um desenvolvimento sadio da 

criança e do adolescente. Ou seja, trata a pobreza como caso de polícia e não de 

política.  

Logo, observa-se, também, que nessas localidades com maior índice de 

criminalidade, muitas dessas crianças e adolescentes vivem em condições precárias 

e não tem acesso a bens de consumo e necessidades essenciais para garantia de 

proteção integral. Contudo, o traficante que ostenta produtos e objetos de valor 

podem servir de estimulo, provocando uma resposta para este segmento. 
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Porém, a falta de apoio e investimento por parte do poder público, incentiva a 

pessoa em desenvolvimento a procurem o meio julgado “mais fácil” (criminalidade) 

para ter acesso ao dinheiro e, por conseguinte, aos bens de consumo.  

Vale destacar que o dinheiro é o meio necessário para se manter, pois não é 

preciso pagar para viver, mas simplesmente, é necessário pagar as “coisas” que 

necessitamos para sobrevivência. Logo, os recursos financeiros tornam-se 

necessários, para termos acesso até mesmo aos direitos básicos, como está 

registrado no artigo 227 CF de 1988.  

Considerando que 22% das famílias vivem com renda per capita inferior a ¼ 

do salário mínimo3. Com isto, como as famílias poderiam assegurar os direitos de 

acesso à saúde, educação, alimentação, esporte e lazer, conforme disposto no 

artigo 4? Quem está sendo negligente? A família ou o Estado?  

Contudo, os direitos fundamentais estão associados ao desenvolvimento da 

criança e do adolescente e necessitam que esses direitos não sejam violados. 

Pensar esses direitos, ainda que exaustivo por já termos registrados, a nosso ver, 

implica apontarmos, sucintamente, as consequências desta violação para o 

desenvolvimento infanto-juvenil.  

2.1 Direitos fundamentais como base para o desenvolvimento da criança e 
adolescente 

No ordenamento jurídico a lei em seus artigos 3º, 4º e 7º, do ECA, assegura 

várias formas de proteção à criança e do adolescente, bem como a facilidade e 

oportunidade para que elas se desenvolvam em condições adequada. Outrossim, o 

princípio da prevenção geral: É dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente as necessidades básicas para seu pleno desenvolvimento (art. 54, I a 

VIII) e prevenir a ocorrência de ameaça ou violação desses direitos (art. 70). 

A saúde constitui o primeiro elemento essencial à vida e as intercorrências 

com a gestação exigem, por parte do poder público, maior atenção para evitar 

consequências futuras à criança.  

No início dos anos de 1990, com a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), foi estabelecido um novo conceito de saúde: 

 
                           Art.3° A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 

outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

                                                 
3 Dados extraídos do VII Encontro Nacional de Articulação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança – 
CONANDA, 2004. Painel intitulado: Infância brasileira: breves comentários sobre o contexto atual, apresentado 
por Renato Roseno. 
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trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, e o acesso a bens e 
serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 
organização social e econômica do País. (LOS Lei 8080) 

 

A concepção ampliada de saúde é considerada como o resultado das 

condições de vida da população. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a 

saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

somente ausência de afecções e enfermidades”. 

Diante do enunciado a dificuldade de acesso a alimentação pode provocar 

diversos danos sociais.  

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional4, afirma que cabe à 

população, sobretudo as beneficiadas com o Programa Bolsa Família a 

desenvolverem habilidades pessoais para o enfrentamento dos problemas sociais 

manifestadas na saúde, especialmente à que corresponde a saúde da criança que 

advém da falta de alimentação adequada.  (SISVAN, 2011) “As diferentes ações têm 

sido pensadas no sentido de estimular a autonomia das pessoas para a escolha de 

práticas alimentares saudáveis”. Ou seja, os beneficiários do Programa são 

responsáveis pela alimentação dos filhos, como se ela estivesse desassociada do 

sistema vigente.   

Segundo o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (2011), há um 

problema nutricional de maior magnitude no Brasil, o qual indica a prevalência de 

Anemia por Deficiência de Ferro em aproximadamente 50% das crianças, e entre 

15% e 30% em gestantes brasileiras. As consequências da inadequação de 

alimentos as gestantes e crianças podem efetivamente causar danos ao 

desenvolvimento da criança: 

 
As causas da Anemia por Deficiência de Ferro, tanto em crianças como em 
gestantes, são basicamente o consumo insuficiente de alimentos fontes de 
ferro e/ou com baixa biodisponibilidade. Na gestante, pode-se destacar 
também as baixas reservas de ferro pré-concepcionais e a elevada 
necessidade do mineral em função da formação dos tecidos maternos e 
fetais. Em crianças a anemia está associada ao retardo do crescimento, 
comprometimento da capacidade de aprendizagem (desenvolvimento 
cognitivo), da coordenação motora e da linguagem, efeitos comportamentais 
como a falta de atenção, fadiga, redução da atividade física e da 
afetividade, assim como uma baixa resistência a infecções. Nas grávidas, a 
anemia é associada ao baixo peso ao nascer e a um incremento na 
mortalidade perinatal. (SISVAN, 2011) 

 

                                                 
4 O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN, foi proposto primeiramente pelo INAN (Instituto 
Nacional de Alimentação e Nutrição) em 1976, mas somente em 1990, após a promulgação da Lei 8080/1990, e 
com a publicação da Portaria 1.156 publicada em 31 de agosto desse mesmo ano, é que o SISVAN foi 
estabelecido nacionalmente.   São contempladas pela Vigilância Alimentar e Nutricional todas as fases do ciclo 
de vida: crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. http://www.saude.gov.br/nutricao 

http://nutricao.saude.gov.br/index.php
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O número divulgado pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

revelam que há consumo insuficiente de alimentos básicos de fontes de ferro (feijão, 

carne, folhas verdes, entre outros) e/ou com baixa biodisponibilidade, o que pode 

gerar consequências severas. Assim como a deficiência de vitamina A (encontradas 

em verduras e legumes) que é a principal causa de cegueira no mundo, estando 

também associada a 23% das mortes por diarreias, em crianças.  

Um dos primeiros sinais da deficiência de vitamina A pode ser observado 
quando as crianças começam a ficar doentes com muita frequência e 
quando doenças como a diarreias se tornam mais graves, podendo levar a 
criança à morte.  Outro indicador é a cegueira noturna, que é percebida 
quando a criança não enxerga em lugares com pouca luz. Se essa criança 
não consumir alimentos com vitamina A, seus olhos que eram úmidos, lisos 
e brilhantes, ficam secos, ásperos e sem brilho (xeroftalmia). A falta de 
tratamento e se não ingerir alimentos ricos em vitamina A, aparecerão 
manchas de cor esbranquiçada (manchas de Bitot) nos olhos. A partir daí, 
se a criança não for encaminhada a um médico para o tratamento com 
remédios, aparecem nos olhos feridas (úlceras) que escamam e depois 
formam cicatrizes nos olhos. Essa doença se chama queratomalácia e 
causará a cegueira irreversível nos olhos da criança. (Fonte:SISVAN, 2011, 
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A) 

 
A alimentação e nutrição constituem requisitos básicos para a promoção e 

proteção da saúde da criança e do adolescente, possibilitando a afirmação plena do 

potencial de crescimento e desenvolvimento, além de afirmar sua cidadania. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008) 

A escola se configura como um espaço privilegiado para uma boa 

alimentação/merenda para crianças e adolescentes, por meio de implementação de 

programas voltados à educação na saúde, ao mesmo tempo possui função 

pedagógica específica, que permite o desenvolvimento e de aprendizagem. 

A merenda escolar pode constituir um atrativo para frequência de alunos na 

escola, mas o abandono à escola está associado a múltiplos fatores que são 

vivenciados cotidianamente nas desigualdades sociais. Neste sentido, Ceratti (2009) 

informa que: 

 
A ocorrência de baixa autoestima ligada à timidez excessiva e ao 
sentimento de incapacidade, dificuldade para o ingresso no mercado de 
trabalho, má qualidade de vida, desqualificação e barateamento de mão-de-
obra, estímulo à violência e prostituição, gravidez precoce, consumo e 
tráfico de drogas. Enfim, a maior consequência é a consolidação da 
desigualdade social, que por sua vez, coloca as pessoas numa situação 
completamente desprotegida, com dificuldades de saída dessa complicada 
condição. (CERATTI, 2009, p.33) 
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A falta de uma política governamental mais ampla de educação e assistência 

social tem reproduzido causas estruturais para a inserção precoce de crianças e 

adolescentes no trabalho.  

A pobreza pode se apresentar como fator de exploração da mão-de-obra 

infantil, principalmente por ser considerado como alternativa de muitas famílias para 

manter a própria sobrevivência. Dessa forma, a desocupação infanto-juvenil não 

pode ser combatida com o trabalho para suprir as necessidades básicas da família. 

A sociedade identifica como positivo trabalhar ao invés da criança e/ou 

adolescente ficar na ociosidade. 

 
O trabalho é tolerado por uma parcela significativa da sociedade, pelos 
mitos que ele enseja: é ‘formativo’, é ‘melhor a criança trabalhar que fazer 
nada’, ele ‘prepara a criança para o futuro’. Fatores como a estrutura do 
mercado de trabalho, na qual o que se busca é o lucro desenfreado, mesmo 
à custa da exploração dessa mão de obra dócil e frágil; a pouca densidade 
da educação escolar obrigatória de qualidade ofertada pelos poderes 
públicos, além da inexistência de uma rede de políticas públicas sociais 
fundamentais ao desenvolvimento da infância, são algumas outras razões 
apontadas como incentivo à família para a incorporação de seus filhos nas 
estratégias de trabalho e/ou sobrevivência.” (SILVA, 2001, p.112) 

  
Esse segmento pode assumir responsabilidades de adultos precocemente, 

cujas consequências se destacam os fatores educacionais, os econômicos, os 

políticos e ainda os efeitos diretos sobre o desenvolvimento físico e psicológico das 

crianças e adolescentes. Outrossim, o trabalho infantil desconstrói sonhos, o lúdico, 

e as relações sociais indispensáveis ao desenvolvimento do ser humano, além da 

compreensão da realidade.  

Ao contrário do trabalho infantil, a brincadeira faz parte do desenvolvimento 

da criança. Desta forma, em complemento ao entendimento, Winnicott citado por 

Oliveira (2005), aborda a necessidade da brincadeira como forma da criança 

apreender e compreender a realidade. 

 
Portanto, trata-se de uma atividade que se deve levar muito a sério, sendo 
necessário o desenvolvimento sadio de toda e qualquer criança a 
preservação deste espaço e a valorização de suas manifestações surgidas 
no contexto dos jogos e brincadeiras. É através da brincadeira que a criança 
pode exprimir a criatividade e sua espontaneidade na atuação sobre o 
mundo, características que para Winnicott, estão diretamente associadas ao 
manejo adequado e a conjugação das tendências agressivas e amorosas. 
(Oliveira, 2005, p. 27) 

 

O autor chega a afirmar que a brincadeira está para a criança da mesma 

forma que o trabalho está para o adulto. Tal afirmação demonstra a importância do 
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brincar para a criança, de modo que ela venha exercitar sua área de ilusão, a 

elaboração de várias situações, cognitiva e afetiva.  

O sociólogo Jonathan Hannay trouxe grande contribuição para a pesquisa ao 

afirmar que dependendo do contexto social do trabalho, os impactos psicológicos na 

criança e no adolescente podem variar, especialmente na capacidade de 

aprendizagem, ricos de acidentes no trabalho, bem como no relacionamento social. 

Pois, crianças e os adolescentes que trabalham podem ter mais facilidade de se 

relacionar com adultos do que com pessoas da sua própria idade. Além, disso, o 

sociólogo afirma que a chegada da criança e do adolescente na escola fica 

comprometida em decorrência ao cansaço físico e mental, aumentando a estatística 

da evasão escolar.  

  Jonathan Hannay relata sobre os impactos que o trabalho infantil pode causar 

em relação ao desenvolvimento psicológico da criança. Segundo o Sociólogo:  

Tudo que acontece na vida de uma criança gera impacto permanente. Isso 
porque, durante a infância, se tem grande volume de desenvolvimento 
fisiológico e cerebral. De fato, o ser humano está sempre em 
desenvolvimento. Os impactos, no entanto, variam de acordo com a criança, 
do trabalho que exerceu, da aceitação sociocultural, entre outros pontos. 
Todas as questões abordadas têm características ofensoras. O nosso 
conteúdo genético é modificado pela vivência e ambiente. Então, o que 
passamos para nossos filhos não é o mesmo que nossos pais nos 
passaram, e assim sucessivamente. Quando a criança está inserida dentro 
de um contexto familiar, a tendência é que haja danos psicológicos 
menores. Eu diria que o nível de dano psicológico tem muito a ver com as 
normas sociais e culturais as quais a criança ou adolescente está inserido. 
(Entrevista realizada na Fundação Promenino) 

 
Neste contexto, verifica-se a relação entre educação, situação sócio 

econômica e saúde física e psíquica, fatores fundamentais para o desenvolvimento e 

que não pode ser atribuída somente a família, mas a toda sociedade, especialmente 

os entes federativos.  

  Para tanto, os trabalhos como tráfico e exploração sexual, por exemplo, 

considerados piores formas de trabalho infantil, trazem uma carga negativa no 

psicológico e na autoestima. Dessa forma, os abusos físico, sexual e emocional são 

grandes fatores para desenvolvimento, ou seja, não só de doenças físicas, mas 

inclusive psicológicas. 

Os impactos do trabalho na pessoa em condição peculiar, pode ir além da 

perda de direitos básicos, como educação, lazer e esporte, as crianças e 

adolescentes que trabalham costumam apresentar sérios problemas de saúde, 

como fadiga excessiva, distúrbios do sono, irritabilidade, alergias e problemas 

http://www.promenino.org.br/TrabalhoInfantil/piores-formas
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respiratórios. No caso de trabalhos que exigem esforço físico extremo, como 

carregar objetos pesados ou ficar em posição curvada, podem prejudicar o seu 

crescimento, ocasionar lesões na coluna e produzir deformidades. 

Aqui destacamos que apesar da proteção da criança e adolescente através 

da lei especifica em vigor, compreende me interpretar que os princípios enunciados 

referentes aos direitos fundamentais, acarretam, muitas das vezes, o 

descumprimento das normas.  

 

2.2 A importância da família e do Estado para o desenvolvimento infanto-
juvenil 

 

A característica da família, sobre a perspectiva do desenvolvimento humano, 

está “intimamente” ligada à transformação da criança, considerando o que acontece 

dentro do grupo familiar. Ela vai se “aplicando” em cada contexto, o qual 

contemplará suas relações sociais e seus possíveis efeitos. 

A família é o primeiro grupo que o indivíduo pertence e exerce decisiva 

importância na estrutura do psiquismo e formação da sua personalidade. Dessa 

forma, os desenvolvimentos físicos e psíquicos da criança dependem grande parte 

das condições emocionais que oferecem os pais na estruturação do psiquismo 

infantil, além da proteção do Estado na implementação do Direito Integral.  

A teoria Winnicottiana diz que o ser humano não é apresentado como um 

objeto da natureza, mas sim como uma pessoa que para existir precisa do cuidado e 

atenção de um outro ser humano. Se a mãe se adequa de uma forma 

suficientemente boa, não interfere no desenvolvimento da criança, mas não é a mãe 

que molda completamente a criança – esta tem sua autonomia, com sua capacidade 

inata de desenvolvimento – a mãe assegura o ponto de referência para que o 

processo continue. De outro modo, Winnicott diz que o destino do sujeito depende 

do fracasso ou do êxito do ambiente. 

Para tanto, a família deve ser o espaço indispensável para garantir a 

sobrevivência e, especialmente, a proteção integral dos filhos depende da 

contribuição estatal como direito e não como favor, independentemente do arranjo 

familiar e classe social. 

A família é o centro de toda vida em sociedade; nela está posta o 

desenvolvimento, aprendizado, bem como seus primeiros contatos interpessoais, até 

mesmo com a violência.  
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A violência contra crianças e adolescentes pode afetar todos os aspectos da 

vida. Seria incorreto negar o mundo subjetivo em que se baseia toda a vida social e 

privada. Neste sentido, as famílias pobres não podem ser apontadas como 

geradoras da violência, mas sim como um processo privilegiado dela, considerando 

a favelização, condições precárias de vida, desemprego e acesso reduzido à 

escolaridade, podem gerar de comportamentos desviantes. (Minayo e Souza, 2003)  

No contexto da análise referente aos elementos citados, a comunidade 

carente – local que não vislumbra a presença satisfatória do poder público, pode 

trazer importantes desafios para o desenvolvimento da criança e do adolescente. 

Trata-se de um estudo que não será privilegiado nessa pesquisa, pois a temática 

está cada vez mais associada a violência nas comunidades envolvendo crianças e 

adolescentes que vem apresentando comportamentos antissociais. 

Sobre a perspectiva Winnicottiana, o autor aponta que a conduta antissocial 

implica a esperança de repossuir o ambiente facilitador.  Esta é uma das tendências 

de comportamento da criança e do adolescente que sofre privação e, de igual modo, 

apresentam consequências no seu desenvolvimento.  

Ainda sobre a perspectiva teórica, Oliveira (2005) traduz está concepção: 

 

Uma das consequências da privação que é bastante enfatizada por 
winnicott é a tendência antissocial. Sob esta designação estão incluídos 
comportamentos tais como: avidez do apetite, enurese noturna, mentira, 
furto e destrutividade compulsiva. É fundamental ter-se em conta que na 
base da tendência antissocial - e, portanto, desses sintomas – está a perda 
de uma experiência inicial satisfatória. (...) condições idênticas aquelas 
existentes para o êxito das intervenções com crianças e adolescentes em 
situação de rua: caso não se apropriem verdadeiramente desta convicção – 
de que a falha foi de outrem, em vez de atuar dirigindo sua raiva, 
agressividade e destrutividade para o ambiente – no sentido de compeli-lo 
ao cuidado adequado -, tendem a voltar tais sentimentos para si mesmo/os, 
acentuando tendência como auto destruição, auto punição, dentre outras. 
(Oliveira, 2005, p. 30) 

 
 

Segundo Winnicot (1999), “existem duas direções na tendência antissocial, 

uma representada pelo roubo, significando a busca do objeto perdido: mãe 

suficientemente boa”. Ainda nessa perspectiva, ele aponta outra direção possível 

que é a da “destrutividade, através da qual a criança procura no ambiente uma 

estabilidade que possa suportar seu comportamento impulsivo sem ser destrutivo”.  

Este segmento pode optar por deixar sua família de origem e/ou sair de casa 

em busca de saúde mental, podendo denunciar a precariedade ou a inadequação do 

ambiente familiar em fornecer suporte suficiente para um desenvolvimento sadio 



29 

 

para a criança e o adolescente ali permanecer. Os riscos psicossociais e sofrimentos 

psíquicos necessitam ser protegidos, pois a escolha da rua rompe com os laços 

sóciofamiliares e percorre outros caminhos de risco. (Leite, 2005) 

Neste sentido, é valido sistematizar a dinâmica das famílias menos 

favorecidas no sistema social, sobretudo de mulheres provedoras do lar que deixam 

seus filhos sobre os cuidados de outrem ou não, nas comunidades carentes, onde o 

poder do tráfico impera e saem em busca de “sobrevivência”. Ou seja, a 

precariedade de investimentos em programas sociais como, escola integral, creches, 

lazer e saúde preventiva, por exemplo, nas comunidades carentes podem trazer 

prejuízos ao desenvolvimento da criança e do adolescente, sobretudo, quando há 

estímulos de modelos desfavoráveis a este segmento, onde eles se constituem 

como meros espectadores do tráfico de droga, em locais considerados “violentos”.   

Minayo e Souza (2003) consideram neste processo os fatores vinculados à 

violência estrutural transformando os membros das famílias, muitas das vezes, em 

vítimas fatais, devido às múltiplas consequências que podem ser desencadeadas ao 

longo da vida. É valido destacar uma visão otimista quando refletimos sobre a 

capacidade de superar desafios, trata-se da resiliência.  

 
 A noção de resiliência segue paralelamente ao movimento contemporâneo 

pela promoção da saúde da criança e adolescente, que desvia a atenção 
dos pontos deficientes e das estratégias compensatórias. Ao contrário, 
valoriza os pontos fortes e os meios de reforçá-los. Tal perspectiva modifica 
esperançosamente a forma de olhar a adolescência, jogando para o 
passado o determinismo das experiências infantis malsucedidas, iluminando 
novos caminhos de flexibilidade e resiliência, (UNICEF, 2000)  

 

Crianças e adolescentes são capazes de utilizarem recursos de sobrevivência 

quando o responsável se ausenta do lar pela necessidade eminente de trabalhar para 

a família sobreviver. Assim, observamos o confronto com um sistema que faz com 

que a existência de abrigos seja necessária para o enfrentamento deste fenômeno. 

Voltamos lembrar que, conforme Winnicott (1999), a criança nasce com 

amorosidade e agressividade, ao logo da vida, o elemento que for reforçado irá 

sobressair na sua personalidade, repercutindo em danos diretos e indiretos na 

sociedade.  

Contudo, proteger a criança e adolescente, combater e prevenir qualquer 

forma de violência que reforce a agressividade, também, é função inerente do Poder 

Público mediante aos Programas, campanhas, investimentos sociais e, 

principalmente o cumprimento da legislação.  
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3.  INTERVENÇÃO DA PSICOLOGIA NO CONTEXTO SOCIAL 

  

Em um país marcado por uma profunda desigualdade social, a pobreza se 

configura como um dos seus traços mais irônicos, sobretudo por estabelecer leis de 

proteção a vida. Os pobres, aqueles que não dispõem dos meios para atender às 

necessidades fundamentais como: a alimentação, educação, habitação, e às demais 

necessidades, gastam a maior parte de seu tempo e energias em busca da 

satisfação de necessidades, o que pode gerar desgastes emocionais, especialmente 

dos grupos mais pobres que precisam fazer valer as premissas dos Direitos 

Humanos.  

Machado (2003) institui uma reflexão sistemática a respeito desta questão 

que gera demanda para os psicólogos.  

 
O que é mesmo que a psicologia tem a dizer sobre os Direitos Humanos? 
Isso seria talvez o primeiro problema a ser enfrentado quanto a gente institui 
um campo especifico e organizado de reflexão sistemática sobre a 
Psicologia e Direitos Humanos. Essa é a pergunta que se impõe: o que a 
psicologia tem a ver com os Direitos Humanos? E, é preciso resistir à 
tentação de não respondermos, com obviedade, de dizer: “tudo”. É certo 
que tem tudo a ver, pois a final de contas, a Psicologia lida com o humano e 
os direitos em questão são Direitos Humanos, então, humanos por 
Humanos... têm tudo a ver. E, como decorrência, nós estamos 
absolutamente, engajados nessas coisas. (...) E, como discurso anormal, 
tem que causar os impactos e os incômodos em relação ao que nós vimos 
fazendo. Tem que nos transformar de alguma forma, transformar nossa 
prática. (Machado, 2003, et all, p. 20) 

 
Contudo, a vinculação da pobreza é uma temática ampla que não se esgota 

no seio da categoria, mas prima uma tentativa de minimizar seus efeitos por meios 

de políticas sociais, cuja intervenção se situa no nível das consequências 

psicológicas provocadas com a contribuição do contexto sociopolítico. 

Dada constatação da centralidade da pobreza e suas múltiplas expressões 

configuradas no estado físico e psíquico do indivíduo, a Psicologia vem se situando 

no campo do bem-estar social, emitindo resposta a prática profissional no trato da 

pobreza.  

Neste contexto, os psicólogos atenuados às novas necessidades da 

profissão, respeitando as leis e o momento do país, tem sua intervenção embasados 

no Código de Ética Profissional, considerando seus princípios fundamentais e 

responsabilidades do fazer profissional. Entre sua atribuição destacamos alguns 

pontos desses princípios: 

 



31 

 
I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da 
liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, 
apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 
II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida 
das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de 
quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 
III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e 
historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. 
IV. O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo 
aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da 
Psicologia como campo científico de conhecimento e de prática.  
V. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da 
população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos 
serviços e aos padrões éticos da profissão. 
VI. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com 
dignidade, rejeitando situações em que a Psicologia esteja sendo aviltada. 
VII. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que 
atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, 
posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais 
princípios deste Código. 

 

Em consonância com a Constituição de 1988 e a conjuntura atual, este 

Código de Ética Profissional, o terceiro da profissão do psicólogo no Brasil, vem 

respondendo a organização política do país. Ou seja, é o reflexo da necessidade da 

categoria de atender novas demandas que surgem a partir da evolução do contexto 

institucional e legislações vigentes.  

Machado (2003) reforça dizendo que na sociedade vigente os profissionais 

estão assistindo e apoiando os movimentos dos grupos em vulnerabilidade social 

para fazer garantir seus direitos e sustentar a legitimidade, exigindo o respeito social 

da sua identidade. Esse segmento pode encontrar no psicólogo um importante 

aliado no resgate de sua autoestima e cidadania.     

Aqui nos atentamos para a pessoa em situação peculiar que necessita de 

condições favoráveis a sua realidade. É necessário a contextualização da realidade 

a qual está inserida a criança e o adolescente, sobretudo, aquela exposta a 

situações que provocam impactos ao seu desenvolvimento.  

Machado (2003) relata sobre a falha da intervenção de alguns profissionais de 

psicologia que não sistematiza essa realidade.  

 
Precisamos questionar, por exemplo, os próprios conceitos de inteligência 
que estruturam os testes de QI e de saúde mental presentes em provas de 
personalidade que a identificam com simples adaptação a uma realidade 
social inquestionada. Fazer psicodiagnóstico, redigir laudos e fazer 
psicoterapia ainda é prática corrente entre psicólogos escolares que, ao 
reduzirem as dificuldades de escolarização das crianças das classes 
populares a distúrbios individuais ou familiares descontextualizados, 
eximem de responsabilidade a política educacional e a consequente 
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precariedade do ensino que, como regra, se oferece às crianças e jovens 
das classes subalternas. (Machado, et all, 2003, p.15) 

 
Dessa forma, apoiados, ainda, no autor, observamos que a atribuição do 

psicólogo é identificar as diferenças dos sujeitos e incluí-las na produção da vida, o 

que é fundamental para o desenvolvimento humano. Contudo, o sujeito está inserido 

numa dimensão social não exclusiva do conhecimento do psicólogo, mas abrange 

outras de conhecimento. Logo, não podemos perder o princípio fundamental 

direcionado a pessoa. Todavia, o autor sinaliza quanto as possibilidades da 

intervenção profissional. 

 
Quanto às possiblidades de uma Psicologia na contramão da mera 
adaptação ao existente, há que se levar em conta: 1) os limites 
historicamente postos à mudança, sem cair na impotência, pois a Psicologia 
pode ir muito mais longe do que tem ido no objetivo de colaborar para a 
redução da desigualdade, mas sem cair na onipotência de querer aboli-la 
por meio de sua prática profissional; 2) a relevância da crítica 
epistemológica e ético-política de teorias e técnicas que trazem em seu 
cerne o elogio do conformismo; 3) a importância de estudar teorias da 
psique atentas às forças sociais presentes nos processos psíquicos os mais 
profundos do indivíduo; 4) o domínio de práticas profissionais que não 
sejam receitas, mas regidas pelo princípio do resgate à condição de sujeitos 
dos indivíduos que são objeto de pesquisa e de ação profissional dos 
psicólogos. (Machado, et all, 2003, p.15) 

 
 

Essa condição sinaliza o compromisso ético, o posicionamento político e o 

conhecimento científico do importante papel do psicólogo com a sociedade frente a 

ciência e sua pratica profissional. 

Assim posto, ressaltamos a necessidade de uma atuação direta junto às 

pessoas que tem seus direitos violados, especialmente em um país como o Brasil, 

onde a má distribuição de renda, onde se impõe de forma incisiva.  

Posto isso, conjugamos a experiência profissional da supervisora de estágio, 

Cláudia Maria Paz Leme Arruda da Rocha, onde atuei por dois períodos na Casa do 

Menor (Miguel Couto).  

Diante da observação do campo de estágio que apresentou importantes 

dados para o estudo - em relação a temática desenvolvida, chamamos atenção para 

as crianças e os adolescentes institucionalizados na referida instituição, através da 

entrevista realizada com a profissional citada.  

Segundo a Sra. Claudia Maria, as crianças e os adolescentes abrigados na 

Casa do Menor foram acolhidas por ordem judicial e, veementemente, se 

encontravam em risco social e/ou pessoal.  
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“A maioria é negra, tem entre 0 a 17  anos, são pobres, viviam em 
condições sociais precárias - habitação, sem acesso a lazer, esporte, 
alimentação adequada, expostos a riscos: como trabalho infantil, maus 
tratos, negligência, abuso sexual, situação de rua, violência doméstica; 
grande parte dessas crianças e adolescente pertencem a  famílias 
monoparentais - chefiadas por mulheres e extensas, possuem dificuldades 
de aprendizagem, sem ou baixa escolaridade (semi-analfabetos), muitos 
apresentam características de desconfiança e, ao mesmo tempo, carências; 
muitos adolescentes, principalmente, chegam agressivos pelas experiências 
vivenciadas, associadas ao furto e uso de drogas. Sem dúvida, apesar do 
acolhimento institucional ser uma prática antiga, que não se configura 
somente na atual conjuntura, isso está associado ao “retrato” do 
investimento público, que sinaliza cada vez mais a violação dos direitos 
fundamentais implementados por Leis, o que fatalmente vai prejudicar o 
desenvolvimento da criança e do adolescente (...). Evidentemente, o 
governo contribui para os danos no desenvolvimento cognitivo da criança e 
do adolescente que vai repercutir na vida adulta (...).  O Estado vem se 
afastando de sua responsabilidade e vai “apelando” a sociedade para que 
faça o seu papel, exemplo disto é este Abrigo financiado pela sociedade 
civil, igrejas, empresas, além do apoio de alguns países – Itália, Suíça, 
Alemanha”. (Entrevista realizada Nov.2014 com a Psicóloga e Supervisora 
de estágio da Casa do Menor – São Miguel Arcanjo).  

Por fim, esses fatores apresentados demonstram que trabalhar com crianças 

e adolescente com seus direitos violados, é trabalhar, também, com permanente 

confronto com um sistema que faz com que a existência de abrigo seja necessária, 

por principalmente, demostrar as consequências da falta e/ou a minimização de 

investimento público no que tange os prejuízos causados ao desenvolvimento da 

Criança e do adolescente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Que conclusão podemos tirar de tudo isso? Os estudos bibliográficos 

revelaram através das evidências históricas, que a violência sempre esteve presente 

no desenvolvimento de crianças e adolescentes, principalmente nas mais pobres 

que fatalmente trazem prejuízos psicológicos. Logo, é visível as consequências do 

resultado da ausência estatal no cenário brasileiro, sobretudo nas comunidades 

onde o Estado com a força policial atua nas consequências e não na causa, 

descrevo isto com precisão baseado no exercício profissional. Crianças e 

adolescente com acesso mínimo ou nenhum aos direitos fundamentais legitimado na 

Constituição Federal de 1988 e reforçado pelo ECA quando se fala de proteção 

Integral.    

No campo de estágio, também, podemos observar, através da 

contextualização histórica e social dos acolhidos, a escassez dos serviços públicos 

oferecidos e o quanto ele contribui para os danos ao desenvolvimento da criança e 
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do adolescente. Não se trata de olhar apenas no que se expressa a Lei ou a 

funcionalidade dos mecanismos de proteção à criança e adolescente, mas, 

sobretudo da subjetividade de cada segmento afetado, cuja história é de violação de 

seus direitos.  

Assim, consideramos fundamental a abordagem que permite que a criança e 

o adolescente sejam percebidas em sua subjetividade, possibilitando ao profissional 

de Psicologia uma análise mais fundamentada de sua história.  

Todavia, a psicólogo vem assumindo sua identidade comprometido com a 

realidade brasileira. No entanto, é necessário não ter uma a visão messiânica de 

que o profissional salvará o mundo, mas é preciso contextualizar vários fatores e 

considerar os recursos internos do indivíduo para o enfrentamento deste fenômeno 

que viola os direitos assegurados na Lei. Crianças e adolescente são sujeito de 

desejos num ambiente que o cerca de possibilidades e escolhas implicados na 

sociedade. 

 Neste sentido, as discussões aqui empreendidas que ora finaliza, não se 

esgota. É no contexto das reflexões que se apresentou a produção desse trabalho 

contando, principalmente, com a visão de Winnicott no que se refere a importância 

da infância saudável e a necessidade de proteção. 

 Contudo, de acordo com a revisão bibliográfica, cabe apontar que o Estado 

tem limites e possibilidades impulsionadas pela organização política do país, quanto 

aos direitos concedidos aos cidadãos. Outrossim, através das pesquisas realizadas, 

compreendemos como a falta de investimento estatal tem afetado o 

desenvolvimento das crianças e dos adolescentes nos fatores físicos, psicológicos e 

sociais em sua complexidade. 

Assim, não se trata de culpar a família pela cumplicidade dos direitos 

fundamentais infanto-juvenil, a família, as crianças e os adolescentes, “apenas” 

sofrem os impactos da ação estatal no âmbito social, político e econômico. 

A meu ver, o Psicólogo Social deverá produzir um conhecimento 

comprometido com a transformação social, com vistas a contribuir para a superação 

das desigualdades, colaborando para uma sociedade mais justa e igualitária. 

Enfim, esta temática constitui um desafio à complexidade da realidade 

brasileira, que demanda o comprometimento de todos os atores sociais, cada qual 

com a sua especialidade, para o cumprimento da legislação e melhor 

desenvolvimento da criança e do adolescente.  
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RESUMO 

 

Carvalho, Nathana Braz. Autismo em seu Contexto Familiar. Belford Roxo: 

UNIABEU 2014. Trabalho de conclusão de curso, Bacharelado em Psicologia.  

 

Este estudo tem como objetivo, direcionar informações e conhecimentos para 

familiares de autistas e acadêmicos. O estudo visa auxiliar as famílias a buscar   

esclarecimento e conhecimento sobre as manifestações do espectro autista. 

Os autores empregados na fundamentação teórica foram: Barbosa (2012); 

Ministério da Saúde (2000 e 2011). As considerações finais apontam que este 

transtorno tão misterioso, mas buscamos esperança nas pesquisas e no amor 

que há.    

 

PALAVRA – CHAVE: Autismo; conhecimento; contexto familiar;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Carvalho, Nathana Braz. Autism in its Familiar Context. Belford Roxo: 2014 

UNIABEU. Monography, b.a. in Psychology. 

  

This study aims, target information and knowledge for families of autistic and 

academics. The study aims to assist families to seek enlightenment and 

knowledge about autism spectrum manifestations. The authors employed in 

theoretical foundation were Barbosa (2012); Ministry of health (2000 and 

2011). The final considerations indicate that this disorder so mysterious, but we 

hope in the polls and in love, there is. 
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INTRODUÇÃO. 

 

O autismo tem sido abordado, durante muito tempo, nos artigos, reportagens 

e noticiários no Brasil e no mundo. Também tem sido mencionado em estudos 

acadêmicos de psicologia e outros cursos que visam à intensificação de novas 

abordagens que orientam trabalhos pedagógicos com crianças e adolescentes 

diagnosticados como autistas. 

 

 Quando alguns casais se casam e formam uma família, juntos pensam em ter 

filhos e se organizam para este ser vir ao mundo. Quando o sonho se realiza e a 

mulher descobre que está grávida, começam a fazer planos e metas de todas as 

formas para receber a criança.  

 

 A criança nasce e a felicidade de serem pais é enorme, mas aos três anos de 

idade aproximadamente, o comportamento desta criança se modifica e começa a 

apresentar certas características como por exemplo: dificuldade para manter contato 

visual, contato físico,não se socializa com as demais crianças e prefere ficar isolado 

constantemente. Estes relatos são encontrados, em diálogos com os pais desses 

indivíduos 

 

 Os pais ficam sem saber o porquê deste comportamento, ficam preocupados 

e vão procurar ajuda. Passam por vários médicos e apresentam ansiedade em saber 

a causa destas atitudes que ficam mais evidentes a cada dia.  O processo é 

demorado e então o diagnóstico é feito. Depois de tanta angústia e muita espera,os 

pais descobrem que o filho tem o transtorno autista, junto com esse diagnóstico vêm 

às dúvidas, sentimento de culpa e várias perguntas a serem respondidas. 

 

Esta monografia se propõe a responder alguns dos principais 

questionamentos de pais e educadores, de saber um pouco mais do mundo 

particular desses sujeitos visando à geração de maior esperança no processo 

educacional destas crianças. 
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[...] “A Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 70 milhões de pessoas no mundo é 

acometida pelo transtorno, sendo que, em crianças, é mais comum que o câncer, a AIDS e o 

diabetes. Em dezembro de 2007, a ONU decretou que o dia 02 de abril seria o Dia Mundial de 

Conscientização do Autismo, celebrado pela primeira vez em 2008, com o objetivo que 

indivíduos autistas, suas famílias, governos e sociedade em geral discutam o autismo e 

reafirmam o compromisso de promoção da inclusão e defesa dos seus direitos fundamentais” 

(BARBOSA, 2012, pág. 11 e 15). 

 

 

 Hoje existe mais divulgação do autismo nos meios de comunicação, assim 

favorecendo a existência e sensibilidade entre os participantes do meio social onde 

a criança autista se desenvolve. 

 

  Como esse transtorno teve sua origem? Quem descobriu? Como foi essa 

descoberta? Quem foi o primeiro a ser diagnosticado? O capítulo I desta monografia 

se propõe a responder as principais dúvidas que atormentam a mente dos que 

possuem algum vínculo com autistas, alguns estudantes ou ainda pessoas que se 

interessam pelo autismo.  

 

 O capítulo II apresenta as dificuldades encontradas por pais e educadores 

para a realização do diagnóstico, pois existem outros transtornos com os mesmos 

sintomas do autismo. 

 O que seria espectro autista?  E depois do diagnóstico feito, quais os 

tratamentos especializados que existem? Onde os pais devem procurar auxílio? 

Quais os direitos que os autistas têm perante as leis do país? Essas perguntas são 

as mais frequentes no cotidiano de uma família que precisa de uma direção 

mediante este transtorno desconhecido, principalmente nas classes sociais menos 

favorecidos. 

 

 O capítulo III enfatiza o contexto familiar dos autistas. Como os pais recebem 

a notícia de que seu filho é diferente de outras crianças? Quais são as mudanças 

que esta nova realidade traz? Como os demais parentes recebem esse ser tão 

diferente? Será que há discriminação da parte deles? 

 Estas principais questões relacionadas às manifestações do espectro autistas 

serão trabalhadas nesta monografia.  
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CAPÍTULO I - HISTÓRIA DO AUSTISMO 

 

 

 Todos de alguma forma já ouviram falar deste transtorno, mas será que 

sabem de onde vem?  

O autismo deriva do grego “autos”, seu significado é “voltar-se para si”. Segundo 

Barbosa, (2012, p159) o primeiro a usar esta palavra foi Eugem Bleuller um 

psiquiatra austríaco que em 1911 observou um paciente com esquizofrenia onde a 

mesma apresentava uma das características do autismo, que é o isolamento social.  

 

 Mas Bleuller não foi o único a utilizar esta palavra, pois no ano de 1943, Leo 

Kanner um psiquiatra também austríaco, observou o comportamento de 11 crianças. 

As características destas crianças manifestaram também isolamento, seguiam 

rotinas e apresentava ecolalia que é repetição de tudo àquilo que ouvem.  

 Neste mesmo ano Leo Kanner (BARBOSA, P 159, 2012) enfatizou que as 

causas desses comportamentos nas crianças estariam nas mães. Diziam que as 

mães com o nível de intectual elevado não passavam afetividade. Esta teoria ficou 

conhecida como “mães geladeiras” com o passar o tempo e de muitas pesquisas 

Leo Kanner constatou que não era culpa das mães, pois, mesmo as mães que 

davam afetividade as crianças tinham o mesmo diagnóstico.  

 No ano de 1824, Leo Kanner começou a fazer atendimentos. Um de seus 

pacientes foi Donald Gray Triplett com o final sentiu dificuldade para fechar o 

diagnóstico, pois as características apresentavam semelhanças com esquizofrenia. 

Como havia feito esta pesquisa também com outras 11 crianças observou que 

Donald T tinha as mesmas características. Depois de ter sido diagnosticado como 

autista Donald T, conseguiu entrar em uma escola regular, onde foi aceito mesmo 

apresentando limitações e dificuldades próprias ao espectro autista. Donald T 

terminou os estudos se formou aprendeu a dirigir e viaja para vários lugares, sempre 

voltando para sua cidade natal.   

 Ao ano de 1944, Hans Asperger um pediatra austríaco, observou 400 

crianças com a finalidade de saber as variações comportamentais e cognitivas. As 

crianças analisadas tiveram com o comportamento das crianças de Leo Kanner 
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(BARBOSA, P 160, 2012) em uma só característica, a falta de socialização. O 

cognitivo destas crianças era elevado em assuntos de interesses de categoria 

espacial, mas com grandes dificuldades na coordenação motora. A base das 

pesquisas de Hans Asperger deu origem na síndrome de Asperger. 

 

[...] “Asperger acreditava que elas eram diferentes das crianças com autismo na medida em 

que não eram tão perturbadas, demonstravam capacidades especiais, desenvolviam fala 

altamente gramatical em uma idade precoce não apresentava sintomas antes do terceiro ano 

de vida e tinham um bom prognóstico. A publicação de Kanner ficou conhecida, enquanto o 

artigo de Asperger, escrito em alemão, só foi transcrito para o inglês por Lonar Wing, em 1981.” 

(MOSCHINI, 2011, pag. 164).  

 

 

 

 Na década de 80 o autismo era apontado como psicoses infantis e 

esquizofrenia, mas depois de certo tempo o autismo foi direcionado para uma forma 

especial, desenvolvendo estudos mais precisos e individuais.  

 Segundo Barbosa, (2012, p. 162) os estudos sobre o autismo foram se 

desenvolvendo com tempo, mas também houve a criação do CID 9 e do DSM III que 

são manuais utilizados na área médica e da saúde mental. No ano de 1993 e 1994 

foram elaboradas as revisões do CID 10 e DSM – IV esclarecendo a definição das 

características e alinhamento do autismo. 

SPROVIERI, ASSUMPÇÃO (2000) apud Gilberg (2000) diz que o DSM-IV é 

relatado como quadro iniciativo antes dos três anos de idade, com prevalência de 

quatro a cinco crianças em cada 10.000, com predomínio maior em indivíduos do 

sexo masculino (3:1 ou 4:1) e decorrente de vasta gama de condições pré, peri e 

pós-natais.  
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1.1 O AUTISMO NO BRASIL. 

 

 No Brasil, no Estado de São Paulo a primeira vez que foi ouvida a palavra 

autismo ninguém sabia de onde vinha e de que forma poderia ser tratado esse 

transtorno.  

 Em agosto de 1983, foi fundada em São Paulo a Associação de Amigos do 

Autismo, conhecida como (AMA). Os fundadores foram um grupo de três mães que 

buscavam acolher, e levar informações sobre o autismo para outros familiares de 

autistas e indivíduos que buscavam saber mais pelo transtorno.   

 

No ano de 1984 aconteceu o I Encontro de Amigos do Autismo, organizado 

pela a Associação AMA. Profissionais, como médicos, psicólogos e outras áreas 

marcaram presença, pois a AMA foi à primeira organização a lidar com o transtorno 

no Brasil. Hoje existem outras entidades como a ABRA (Associação Brasileira de 

Autismo) e dentre outras.  

 

Estas entidades são responsáveis de acolher e levar autonomia aos autistas e 

gerar mais conhecimento as famílias e sociedade sobre o transtorno, gerando 

inclusão social. 

 

A Inclusão social está direcionada para pessoas que não têm oportunidades 

perante a sociedade. Essas pessoas são também algumas que não possuem 

condições financeiras, temos os idosos, os negros e os portadores de deficiências 

em geral. 
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CAPÍTULO II - O QUE É AUTISMO? 

 

 Hoje, nos meios de comunicação há muitos comentários sobre o autismo, 

pois aproximadamente 70 milhões de pessoas no mundo têm as manifestações do 

espectro autista. Além de despertar a curiosidade das pessoas, a ciência tenta até 

hoje buscar sua origem e cura.  

 Os comportamentos inadequados assustam, como os gestos estereotipados, 

hiperatividade dependendo do grau do autismo, gritam, alguns se auto mutilam, 

agridem as pessoas e seus hábitos são desconhecidos no cotidiano. Neste segundo 

capítulo serão apresentadas incidências de que não precisam de tratamentos 

especializados, escola, afetividade e conhecimento da família para se desenvolver e 

ter uma vida digna e valorizada dentro das suas limitações e no meio social. 

 O transtorno do autismo se apresenta, nos 3 primeiros anos de vida quando 

os neurônios que comandam a comunicação e as relações sociais deixam de formar 

as ligações necessárias.  

 Segundo Barbosa, (2012, p. 20) há três áreas que são afetadas: a primeira é 

a dificuldade de interpretar os sinais sociais, a segunda a comunicação verbal e não 

verbal, a terceira é a apresentação de comportamentos inadequados.  

      As principais características do Transtorno do Espectro Autista: (BARBOSA, P 

193, 2012).                   

 Falta de comunicação verbal e não verbal; 

 Ausência de integração social; 

 Não faz contato visual; 

 Às vezes age como se não ouvisse; 

 São inacessíveis ao contato físico; 

 Alguns desenvolvem linguagem e outros não; 

 Quando desenvolvem a linguagem pode ocorrer ecolalia; 

 Podem agredir pessoas sem motivos e se auto agridem; 

 Usam as pessoas como ferramentas para pegar objetos; 

 Pouca sensibilidade a estímulos dolorosos; 
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 Comportam-se como se não tomassem conhecimento do que acontece com 

os outros; 

 Alguns andam sem flexão dos joelhos ou na ponta dos pés; 

 Gostam de objetos no formato de círculos e passam horas olhando; 

 Sono irregular e normalmente perturbado 

 Gostam de seguir as mesmas rotinas; 

 Distúrbios alimentares; 

 Labilidade de humor: às vezes chora e rir sem motivos; 

 Grande capacidade de montar e desmontar pequenos aparelhos e quebra-

cabeças; 

 Apresentam movimentos repetitivos: como balançar o corpo e agitar as mãos; 

 Enorme capacidade de memória; 

 Cheira e lambe objetos, brinquedos e alimentos; 

 

2.1 AS MANIFESTAÇÕES DO ESPECTRO AUTÍSTICO.  

 

 O autismo é classificado de várias formas e é por isso que se diz espectro de 

manifestações autísticas. Os autistas são indivíduos que vivem em seu próprio 

mundo, às vezes são rotulados de pessoas destituídas de juízo por não entenderem 

o comportamento que não são adequados no meio social, causando exclusão. 

São manifestações que são diagnosticadas como autismo clássico, síndrome de 

Asperger, perturbação desintegrativa da infância e traços de autismo.  

 Primeiro: Autismo mais leve; 

Os autistas que têm apenas traços e apresentam algumas dificuldades, como por 

exemplo, na socialização e isolamento.  

 Segundo: O autismo clássico; 

É o autismo diagnosticado antes dos 3 anos de idade, se for feito o diagnóstico 

logo no início, podem ter o desenvolvimento evolutivo, mas precisará de 

acompanhamento profissional ao longo da vida.  

 Terceiro: Grau Moderado; 
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      Estão os indivíduos com a síndrome de Asperger que tem as características de 

não interagirem socialmente, sua coordenação motora apresenta dificuldades e 

gostam de temas de raciocínio lógico.  

 Quarto: Grau de alto funcionamento; 

      Os que possuem uma boa inteligência, também apresentam dificuldades de 

integração e no comportamento. Possuem altas habilidades em memorização, 

capacidade de aprender várias coisas.  

 Quinto: Grau de autismo grave; 

      Indivíduos que além do autismo apresentam retardo mental e as demais 

características do autismo.  

 

 

[...] “O professor de psiquiatria da infância e adolescência da universidade de Gotemburgo na 

Suécia, Christopher Gillberg, trazido ao Brasil pela AMA/SP (Associação de Amigos do 

Autismo), apresentou uma palestra em 2005 na qual afirmou que os sintomas do espectro 

autista nunca aparecem isoladamente, ou seja, sempre estão associados a outros problemas, 

tais como hiperatividade, desordens de atenção, retardo mental, epilepsia, dentre outros. 

Acredita-se que 0,6% das pessoas, isto é, cerca de um a cada 166 indivíduos poderia ser 

enquadrado no espectro do autismo” (BARBOSA, 2012, p. 72).  

 

 

2.2 CONTEXTO FAMILIAR. 

 

 

 A família é à base de tudo na vida de todos. Com elas se aprende a enfrentar 

o mundo, a receber e dar afeto. 

  

 Quando os pais descobrem que seu filho tem autismo, eles entram em um 

mundo novo e acabam se deparando com suas próprias dúvidas e preconceitos. 

Sofrem várias mudanças quando recebem o diagnóstico, como já foi relatado acima. 

Os pais acabam deixando de fazer diversas coisas por causa do filho com autismo, 

assim gerando muito estresse no contexto familiar.  
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Os parentes que rodeiam este contexto também sofrem de certa forma, e 

alguns até ajudam, mas outros não querem saber e ocorre no próprio meio de 

parentes casos de preconceitos e discriminação, como por exemplo: fechar a porta 

na cara da criança autista, evitar enviar convites de festas para os mesmos, pelo 

fato de mexerem em tudo aonde vão, e por emitirem sons estranhos e manias. Por 

este fato muitos pais se sentem excluídos até mesmo no próprio ambiente que 

vivem.    

 

Como ajudar os pais e a família?  Qual seria o processo? Os pais esperam 

que seu filho nasça sem nenhuma dificuldade, fazem planos quando ainda está 

sendo gerado, sonham em como será o rostinho dele, do seu primeiro dia na escola 

e qual profissão poderá ter no futuro. Ao descobrir que seu filho poderá vir a ter 

algum tipo de dificuldade, este sonho torna-se empecilho mediante o real 

apresentado.  A mãe acaba sendo alvo de muitas críticas da sociedade, é a primeira 

a se culpar e pensar que errou no processo educacional.  

 

 

 

“ [...] Alguns autores consideravam que a frieza (ou indiferença) e a obsessividade na educação 

das crianças poderiam formar um individuo com autismo. Essas teorias caíram por terra na 

década de 70, mas, infelizmente, profissionais ainda desatualizados e desinformados 

continuam atribuindo a essas mães na maioria das vezes, as mais dedicadas a 

responsabilidade pelo comportamento diferenciado dos filhos.” (BARBOSA, 2012, p. 94). 

 

 

 

 Certos pais acabam deixando suas famílias por não aguentam a carga de 

responsabilidades e compromissos que este transtorno agrega. 

 

 Em Fortaleza, na terça feira do dia 11 de novembro de 2014, o subtenente do 

exército Brasileiro de 45 anos mata seu filho autista, agride sua esposa e depois 

tenta se matar. Antes de cometer, o crime o subtenente relatou na rede social 

facebook o seguinte “que a carga está muito grande e que não aguentava mais ver a 

anulação da sua esposa por conta dos dois filhos especiais”. (Acesso em 12 

novembro 2014). 
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 Muitos pais se sentem culpados por terem filhos especiais, acham que 

fizeram alguma coisa errada. Ficam se perguntando “o que eu fiz para merecer 

isso?” Os sentimentos mais evidentes é sensação de incapaz, tristeza e culpa, pois 

o que esperavam não seria um filho especial.  Esses sentimentos os pais são 

auxiliados a procurar um acompanhamento familiar.  

 

 Há casos que pais não gostam de sair com seus filhos autistas mantendo-os 

presos em casa e muitas vezes trancados, por sentirem vergonha de seu filho. É 

muito difícil no início para aceitar o transtorno. Já presenciei casos de pais fazerem 

cursos sobre o transtorno, de como podem ajudá-lo a terem mais autonomia.  

 

 Com o tempo, os pais que buscam informações e adquirem mais 

conhecimentos sobre o autismo, observa e sente que todos os esforços que hoje 

estão fazendo mais tarde irão ajudar o mesmo a seguir seu caminho, sei que os 

autistas são muitos dependentes de suas famílias, mas se algum deles um dia vier a 

faltarem, eles poderão seguir em frente e saberão viver nesse nosso mundo.   

 

 

2.3 LEIS DE DEFESA. 

 

 Cada um de nós tem direito e deveres, mas há leis que não funcionam e 

outras que dão “certo”. No decorrer deste capítulo, relatarei as leis que os autistas 

têm direitos no Brasil.  

 

 Temos o BPC (Benefício de Prestação Continuada), onde é regulamentada 

pelo LOAS, segundo a (lei 8.742/93). Esta lei trata-se de um auxílio de salário 

mínimo a cada mês, mas esse benefício só é feito quando os portadores de 

necessidades especiais são incapacitados de se auto sustentar.   

 

 Os autistas também têm direitos na educação, saúde, esportes, lazer, 

transporte e ao trabalho.  Na educação é direito o autista se matricular em uma 

escola regular, segundo o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente.  
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 Antes de esta lei ser divulgada, as escolas não aceitavam os autistas, pois 

não achavam que poderiam dar um ensino de qualidade e também contratar mais 

funcionários, muitas escolas relataram que crianças autistas dão mais trabalhos para 

os professores, pois precisam de uma atenção especial.  

 

 Na área da saúde segundo o artigo 196 da lei 7.853/89 da Constituição 

Federal, solicita tratamento e atendimento tanto no público quanto no privado. Já na 

área do esporte, cultura e lazer, os autistas têm direitos a entrar em parques de 

diversões gratuitamente e em museus e jardim zoológicos entre outros.  

 

 No transporte segundo a Lei Federal 8.899/94, eles têm direitos ao passe livre 

estadual e interestadual, já a Lei Estadual 10.419/91 passes gratuito intermunicipal. 

 

 

CAPÍTULO III -  DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E COMBATE À DISCRIMINAÇÃO. 

 

 Para fazer o diagnóstico do autismo, pode levar vários meses, é preciso fazer 

alguns exames e tratamentos para se chegar ao diagnóstico. O diagnóstico do 

autismo, os profissionais têm certas dificuldades, pois há outros transtornos que têm 

as mesmas características. Um dos sintomas são as dificuldades de socialização e 

outros traços que foram relatados. Os transtornos que apresentam estes mesmos 

indícios estão em quatro categorias. A primeira é a Síndrome de Asperger, 

Síndrome de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância e Transtorno Global do 

desenvolvimento sem outra especialização.  

 Por essas manifestações serem tão semelhantes, o diagnóstico ocorre uma 

lentidão no processo de avaliação.  

 

3.1 DIAGNÓSTICOS 

       Segundo BARBOSA (2012, p. 191) o diagnóstico para ser feito com êxito o 

profissional deverá ter experiência e saber os comportamentos infantis e ter o 

conhecimento da história de vida do cliente, da gestação até os dias atuais.  



12 
 

 Alguns bebês podem apresentar características do autismo no primeiro 

contato com a mãe. O bebê tem seu contato físico e visual, na primeira mamada e já 

pode ser observado se há esta conexão com o olhar ou não.  

 É importante que o profissional colete dados significantes, para o diagnóstico 

seja preciso e claro, para o tratamento ser de uma forma correta e contínua, obtendo 

bons resultados e qualidade de vida para o cliente. 

 A conclusão de identificar o transtorno dificulta o tratamento, e os neurônios 

não são estimulados na hora certa e o autista perde a chance de aprender.  

 No Estados Unidos o diagnóstico do autismo é feito antes dos 3 anos de 

idade, no Brasil o transtorno só é detectado quando a criança só tem 5 a 7 anos, 

este atraso agrava as deficiências e traz sofrimento para o contexto familiar. 

Começa a peregrinação para encaminhamentos que demoram meses para marcar 

uma consulta ao especialista que atenda a necessidade.  

 

 

[...] “Para as crianças com autismo, o diagnóstico precoce é de fundamental importância. Por 

isso, os pediatras precisam observá-los com muito critério desde o nascimento e a qualquer 

alteração notada, devem encaminhá-las a um especialista mesmo que o não tenha certeza do 

diagnóstico. No caso do autismo, é melhor pecar por excesso do que por negligencia: isso 

pode mudar o rumo de uma vida” (BARBOSA, 2012, p. 195)    

 

 

3.2 TRATAMENTOS. 

 

 O tratamento deve ser acompanhado por equipes multidisciplinar de 

profissionais especializados, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, 

musicoterapeutas, ludoterapeutas, terapeutas ocupacionais, neuropediatras, área 

educacional, devem trabalhar de uma forma integrada Estes, devem ser 

especializados neste transtorno. 

 

 A psicoterapia é fundamental no desenvolvimento aos familiares. Auxiliando 

na continuidade do tratamento no lar buscando progressos, superando o isolamento, 
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nos limites iniciais ajudando a criança a gerar seus próprios limites e a compreensão 

dos conflitos que causa a retração. Dentro de psicoterapia temos a musicoterapia, 

onde usam a música com objetivo para reativação dos problemas, necessidades 

físicas, mentais, emocionais, cognitivas e sociais.  

 

Ludoterapia utiliza-se o brinquedo como meio de favorecer a criança a 

interação com ambiente e passar tudo que está vivenciando. Através dos brinquedos 

podem expressar o que contém no seu mundo tão singular.  

 

Na terapia ocupacional é utilizado o trabalho como meio de habilitação, pois 

estimulam as habilidades básicas suas atividades diárias: como colocar meias, 

sapatos, roupas e outras atividades relacionadas ao seu cotidiano.  

 

 O psiquiatra ficará no auxílio dos medicamentos, pois certos graus de autismo 

precisam tomar medicação outros não, só necessitam de trabalhos multidisciplinares 

e escolares. Alguns ficam anos tomando o mesmo medicamento, outros trocam na 

medida em que os comportamentos vão se modificando.  

 

 Os trabalhos com fonoaudiólogos são mais focados na compreensão auditiva, 

a ecolalia, jogo vocal, fala expressiva e comunicativa. A fisioterapia ajuda nas 

questões em que o autista apresenta no funcionamento físico.  

 

Além desta equipe completa, há também outros tratamentos que existem 

mais que alguns pais não têm muito conhecimento como a equoterapia, oficinas 

terapêuticas, sala de recursos e atividades físicas.  

 

A equoterapia, hipoterapia ou equitação terapêuta, utilizam os cavalos, como 

auxiliares no tratamento de crianças com várias deficiências mentais ou físicas. 

Estas são colocadas no cavalo por um instrutor que se favorece o contexto com o 

animal de forma a desenvolver na criança o equilíbrio físico e mental. No caso do 

autismo, esse tratamento ajuda bastante na coordenação motora, equilíbrio, atenção 

e concentração nas atividades e na reabilitação física. O objetivo da equoterapia são 

buscar a melhora do conhecimento do esquema corporal, coordenação espaço-
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temporal, reeducação respiratória e desenvolver autoconfiança, motivação e auto 

valorização.   

 

As oficinas terapêuticas são realizadas para treinar os autistas para o campo 

de trabalho utilizando várias técnicas de artesanatos, gerando mais autonomia.  

A sala de recursos é um método para favorecer a socialização com as demais 

crianças que não apresentam autismo, podendo ter um bom convívio e assim 

desenvolvendo melhor nos processos de aprendizagem.  

 

 Outro tratamento importante é o odontológico, pois alguns autistas costumam 

ranger os dentes e podemos chamar de bruxismo. Este ranger desgasta a dentição 

gerando a retirada de vários dentes. É muito importante à ida ao dentista várias 

vezes até o autista se acostumar com o ambiente e assim poder fazer o tratamento.  

 

 Em São Paulo, na AMA (MELLO, P 35, 2007) os tratamentos para os autistas 

são oferecidos gratuitamente, lá eles utilizam a teoria comportamental, um método 

eficaz comprovado cientificamente. Uns dos principais objetivos da AMA são 

controlar a agressividade e gerar autonomia.   

 

 Os métodos utilizados são o T.E.A.C.C.H (Tratamento e educação para 

crianças com autismo e com distúrbios correlatos da comunicação).(MELLO, P 37, 

2007) desenvolvido pelo professor Eric Schopler na tentativa de retirar a ansiedade 

gerando mais aprendizagem, assim a AMA utiliza esse método para ensinar a dar 

autonomia como as tarefas simples do dia-a-dia. Já o P.E.C.S (Sistema de 

comunicação através da troca de figuras) foi desenvolvido pelo Ph.d Andrew S. 

Bondy e Lori Frost são técnicas comportamentais de reforço positivo, extinção entre 

outros estímulos. Na AMA são utilizados cartões utilizados pelos autistas para 

compreender as frases.  

 

 Esses métodos são mais utilizados nas grandes organizações que recebem 

apoio do governo. No Rio de Janeiro temos os CAPS (Centros de Atenção 

Psicossocial) onde faz atendimentos aos indivíduos com transtornos mentais para a 

reinserção social. A equipe multidisciplinar do CAPS é composta por psicólogos, 

psiquiatras, assistentes sociais entre outros especialistas. 
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3.3 COMBATE À DISCRIMINAÇÃO. 

 

 

 Muitos familiares de autistas costumam lidar todos os dias com a 

discriminação, preconceito e descaso, por pessoas que não têm o entendimento do 

transtorno ou até mesmo pessoas que têm o conhecimento do transtorno, mas que 

acaba gerando uma forma de descaso.  

 

 Vimos muito nos noticiários e até presenciamos casos onde as pessoas 

fazem descaso dos autistas. As pessoas leigas rotulam as crianças autistas como 

malucas e doidas. Não podemos culpá-las, pois não tem o total entendimento do 

transtorno.  

 

 A discriminação, o preconceito e o descaso são presenciados todos os dias. 

Ocorrem em supermercados, restaurantes, dentro do convívio familiar entre outros 

lugares. 

 

 No noticiário, recentemente ocorreu um caso, onde a moradora de um 

condomínio em São Paulo na região da Vila Maria, pegou o mesmo elevador que 

uma criança autista, mas no decorrer do percurso a moradora começou agrediu com 

chutes e tapas o autista de 9 anos. A câmera no elevador registrou toda a agressão. 

A mãe do mesmo abriu um inquérito e indiciou a agressora por lesão corporal. 

Segundo a agressora “o agrediu por que o menino arremessou uma mochila em sua 

direção”. (Acesso em: 23 novembro 2014). 

 

 Buscamos a luta pela igualdade para nossas crianças autistas todos os dias. 

No dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 

neste dia a cor Azul prevalece no mundo. No Brasil, os lugares mais importantes 

foram iluminados com luzes azuis. Assim gerando mais esperança para os pais e 

autistas.  
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[...] “Em dezembro de 2007, a ONU decretou que o dia 2 de abril seria o Dia Mundial de 

Conscientização do Autismo, celebrando pela primeira vez em 2008. Pode parecer um 

pequeno passo, mas até bem pouco tempo atrás o autismo sequer era citado nos meios de 

comunicação. Portanto, é causa de alegria constatar que o autismo está saindo de um lugar de 

tabu e está começando a ser abordada com coerência, clareza e compaixão”. (BARBOSA, 

2012, P. 15) 

 

 

 

CAPÍTULO IV - O PAPEL DO PSICOLÓGO. 

 

 

 O trabalho do psicólogo é de uma extrema importância na vida do autista e da 

família. Pois não será só com o autista, mas também com a dinâmica familiar deste 

e também na vida escolar. 

 

O psicólogo poderá ajudar de várias formas a família, equilibrando a estrutura 

familiar para ajudar o seu filho a seguir o caminho, encaminhando a outros 

especialistas criando metodologias adequadas dentro do quadro que se encontra 

para um resultado satisfatório. 

 

No ambiente escolar, o psicólogo observará o comportamento da criança 

autista dentro de sala, na hora do recreio, como ele interage com as crianças, 

professoras e funcionários. Saber quais atividades em que ele se interessa em sala, 

para assim auxiliar a professora ensiná-lo através das coisas que mais chamam a 

sua atenção. São feitos também um trabalho de conscientização com os pais da 

unidade escolar gerando informações e conhecimentos.  

 

O psicólogo não vai trabalhar sozinho com o autista, a família deve participar 

desse desenvolvimento. O trabalho é lento, mas as mudanças alcançadas são uma 

vitória conquistada. 

 

 O contexto familiar é na verdade a base da vida do autista, o psicólogo 

coletando as informações do cotidiano do autista e objetivando fazer uma adaptação 

saudável perante a realidade do autismo. Este contato com a família saberá como 

funciona a dinâmica da família, pois o trabalho com o mesmo é feito nas sessões, na 
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escola, mas se no ambiente familiar também não fizer a sua parte o processo de 

evolução do autista vai ser cada vez mais demorado.  

 

 Muitas famílias pensam que só levando o autista ao psicólogo, o mesmo pode 

se desenvolver, mas não funciona desta forma. O psicólogo não trabalha sozinho, 

mas junto com a equipe multidisciplina. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 

Este trabalho tem a finalidade de mostrar para as famílias, acadêmicos e 

pessoas interessadas no tema, à importância de detectar o transtorno mais cedo 

possível para poder ter êxito na melhora, seguir procedimento adequado para ter 

uma boa qualidade de vida. 

Atualmente estamos buscando a integração de uma forma clara e objetiva 

através dos meios de comunicação e a forma que temos de proceder mediante 

qualquer transtorno. 

 

Sempre buscamos dias melhores para se viver com equidade e união. Trazer 

a conscientização, principalmente para as classes desfavorecidas pois, a falta do 

conhecimento faz com que continuem na mesmice gerando o preconceito e o 

afastamento no meio social favorecendo a segregação e não integração do autista. 

A família por sua vez fica sem opção e acaba buscando profissionais que não 

são qualificados para um tratamento eficaz, gerando situações conflituosas no 

contexto familiar abandono de lar, estresse, e às vezes outras pessoas ficam com a 

responsabilidade de cuidar, como avós e outros.  

 

A psicologia entra nesse universo particular dos autistas com extrema 

importância exigindo dedicação especial na vida da família e de outras pessoas 

envolvidas. Pelo fato deste transtorno ter certo conhecimento limitado,os psicólogos 

junto da equipe multidisciplinar buscam o diagnóstico precoce afim de orientar para 

um tratamento mais eficaz, gerando mais clareza, visando proporcionar uma vida 

digna e agradável. 

 

Segundo (SOUZA, 2004) a atuação da equipe multidisciplinar, com a família, 

resulta em melhor qualidade de vida para a pessoa portadora da síndrome. Todos 

podem ajudar a construir esse caminho e, em especial, o psicólogo, que poderá 

atuar diretamente com os sentimentos, expectativas e desejos de uma vida menos 

dolorosa e mais suave.   
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RESUMO 

 

O Transtorno  Bipolar (TB) é uma patologia crônica, progressiva e letal. Sem base causal   

definida   e   sendo   as   alterações   de   comportamento   a   principal sintomatologia.O   

tratamento   medicamentoso,   feito   por   um   psiquiatra   e   uso   de algumas   abordagens   

psicoterápicas,   feitas   por   psicólogos,   tem   alcançado resultados   positivos   e   

melhorado   a   qualidade   biopsicossocial   do   portador   do transtorno. Objetivo: Investigar 

através da literatura cientifica como o portador do Transtorno  Bipolar pode  ser  beneficiado  

através  da  psicoeducação.  Método: O presente   estudo   é   um   estudo   de   revisão   

integrativa   nas   bases   de   dados multidisciplinares  e   nas bases específicas da  área   de 

saúde. Foram pesquisados artigos  científicos nas bases de dados Scielo,PubMed,   BVS 

Psicologia Brasil   e  livros   disponíveis   online,   no   período   de   2010   a   2015.   O   

principal   descritor utilizado foi Dec`s, sendo: “disorder bipolar" o termo encontrado.  

Conclusão: O presente estudo de revisão integrativa conclui que a psicoeducação   é 

importante ferramenta para a melhora do quadro clínico e adesão ao tratamento farmacológico 

de   pacientes   com   Transtorno   Bipolar.  Devendo   ser   inserida   precocemente   aos  

programas de tratamentos  e na rotina desses pacientes.  

 

 

Palavras-chave: Transtorno bipolar,  psicoeducação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Bipolar Disorder (BD) is a chronic,  progressive  and  lethal disease. There is  no causal basis 

set  being the  main one,  and  behavioral changes is the main  symptom. The  drug treatment, 

made by  a psychiatrist and  use of some  psychotherapeutic approaches,  by psychologists  

made,  it   has   achieved  positive   results  and   improving   the  quality   of biopsychossocial  

disorder  carrier.  Objective:  To   investigate  through   the  scientific literature  as  the  ipolar  

Disorder  carrier can   be  benefited  through  psychoeducation.Method:  This study  is a  tudy  

in multidisciplinary  integrative review  databases  and specific basis for the health area. 

Scientific articles were surveyed in Scielo databases, PubMed, BVS Psychology Brazil and 

books available online, from 2010 to 2015. The main descriptor used was Dec`s, being 

"bipolar disorder" the term found. Conclusion: This study of  integrative review  concludes 

that psychoeducation  is  important tool for improvement   of   clinical  and  pharmacological   

treatment  of   patients   with  Bipolar Disorder. It should be inserted early to treatment 

programs and routine of these patients. 

 

 

Keywords: Bipolar disorder, psychoeducation. 
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Introdução  

 

 Esta pesquisa representa parte de meu interesse em obter maiores informações  sobre o 

Transtorno Bipolar, suas causas e consequências, devido à experiência de ser portadora do 

mesmo. Agregar informações é uma das ferramentas mais eficazes que possuo, pois me fazem 

compreender e aceitar melhor a diversidade de comportamentos intrínseca neste transtorno. 

Com as informações agregadas durante quase uma década de diagnóstico e tratamento, pude 

sair do lugar estigmatizado do portador de transtorno mental, para alçar o meu lugar como 

sujeito. Uma de minha maiores decepções nesta jornada foi o preconceito encontrado no meio 

acadêmico. Mas uma imensa alegria é poder ousar , quebrar o silêncio e deixar caminho 

aberto para outros doentes mentais seguirem. 

 

 O Transtorno Bipolar é uma doença crônica, com base causal ainda desconhecida, mas 

há registros comprovando cientificamente a influência genética na patologia. Pode ser letal, 

quando não tratada devido a grande propensão de seu portador cometer suicídio ou se expor à 

situações de risco de morte. 

 

 A diversidade dos episódios faz a caracterização em tipo I, II e ciclotimia. Com uma 

sintomatologia complexa, o diagnóstico é clinico e o tratamento leva em consideração a 

combinação de fatores biológicos e psicossociais, por isso para a eficácia do tratamento é 

necessário fazer uso de farmacoterapia, grupos de apoio, terapia focada na família, terapia 

cognitivo-comportamental, terapia interpessoal e de ritmo social, eletroconvulsoterapia, 

psicoeducação e o que surgir comprovado cientificamente, que colabore com o 

restabelecimento do paciente e proteja sua integridade física e psíquica. 

 

 Os episódios podem ser de mania, onde ocorre uma alteração no humor e elevado 

nível de energia, gerando uma euforia patológica; hipomania  quando os sintomas são 

semelhantes a mania, mas em menor  intensidade , o que faz com que o portador de TB sinta-

se muito bem, neste episódio há a negação da doença; depressão episódio que ocorre uma 

perda de energia e estabelece sentimentos de tristeza,desesperança, culpa e vontade de morrer; 

nos episódios mistos  os sintomas  se alternam em ciclos, formando o que se denomina 

ciclotimia . Na mania pelo aumento de energia o indivíduo pode ter delírio de grandeza e pela 

impulsividade colocar a própria vida e de outros em risco, enquanto que na depressão pode vir 
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a se sentir sem energia até para as atividades de higiene pessoal e na ciclotimia esta 

alternância é tão nociva que pode trazer sérios problemas de relacionamento social,  pois 

quem está com o portador do transtorno, pode  achar que é simulação a sintomatologia 

apresentada.Sendo essa uma questão dos transtornos mentais em geral. 

 

  Ainda faz parte deste contexto patológico a distimia, uma depressão moderada e 

crônica. Mas está não fará parte deste trabalho. 

 

 Devido ao aumento nos registros de casos de TB na população em geral,  pesquisas 

que possam elucidar os complexos mecanismos envolvidos no desencadear dos episódios, são 

de grande relevância para a saúde mental e para a sociedade como um todo, já que o individuo 

com TB pode vir a apresentar uma alteração comportamental em qualquer ambiente em que 

esteja inserido. Assim, o presente trabalho se ocupa em revisar a literatura, em uma pesquisa 

bibliográfica, considerando a necessidade do paciente em aderir ao tratamento que lhe for 

prescrito. 

 

  Entre algumas técnicas observadas no tratamento do TB a psicoeducação, 

primeiramente despertou a minha atenção por seu importante papel e baixo custo, no cuidado 

e na melhora de qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. Porém durante a 

elaboração da pesquisa, percebi que várias abordagens psicológicas fazem uso da 

psicoeducação em sua metodologia, mesmo que está seja apresentada por outras 

nomenclaturas. Neste caso achei necessário fazer uma breve apresentação das principais 

abordagens e a parte apresentar um breve histórico e conceito da psicoeducação. 

 

O trabalho se trata de revisão integrativa de literatura, realizado nas bases de dados 

multidisciplinares e nas bases específicas da área de saúde no período de agosto de 2015 à 

novembro de 2015. As bases de dados usadas foram: Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), PubMed; BVS-Psi - Brasil Biblioteca Virtual em Saúde Psicologia, Espaço virtual 

de comunicação da Biblioteca de Psicologia da USP, LILACS, PePSIC, ABRATA - 

Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de  Transtornos Afetivos e 

GRUDA - Programa de Transtornos Afetivos da USP. 

 

 O primeiro capítulo é destinado à apresentação do TB, sua evolução histórica, suas 

causas e efeitos e a atual conceituação. O segundo capítulo aborda a atuação do psiquiatra, do 

http://www.bvs-psi.org.br/metaiah/search.php
http://www.bvs-psi.org.br/metaiah/search.php
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psicólogo e apresenta algumas abordagens psicoterápicas que já apresentaram resultados 

positivos  para o tratamento deste transtorno e no terceiro e último capítulo, o foco será para a 

psicoeducação com suas técnicas educativas que podem ser usadas multidisciplinarmente. 

 

 Este trabalho deverá contribuir com outros estudos que venham divulgar a importância 

de medidas que levem os pacientes bipolares a aderirem ao tratamento medicamentoso e 

psicoterápico, para a patologia e consequentemente melhorar a adaptação biopsicossocial, 

estabelecer o gosto de viver e melhorar o prognóstico do mesmo. 
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Capítulo 1 

 

Entendendo o Transtorno Bipolar (TB) 

 

 O Transtorno Bipolar não é novidade na história da medicina, há relatos da doença 

desde antes da era cristã e deste este período várias foram as nomenclaturas até o conceito 

atual. Em função de causar uma alteração psíquica a doença é caracterizada como transtorno e 

designada bipolar por apresentar sintomatologia de polos opostos, alternados entre 

mania/hipomania/eutimia/ depressão/irritação (ARAUJO; LOTUFO NETO, 2013). 

 

 Segundo Ricardo Alberto Moreno et al., (2015), os sinais e sintomas peculiares ao 

Transtorno Bipolar, apresentam persistência de pelo menos 15 dias, no episódio depressivo e 

quatro dias no episódio maníaco/hipomaníaco, deixando perceptivo à outros a alteração 

comportamental do portador de TB. A mudança no comportamento, que comumente é 

percebida primeiramente por quem é mais próximo ao portador, como familiares e amigos, a 

resistência do paciente em aceitar o tratamento e o sofrimento psíquico deste, trazem grandes 

prejuízo nas relações interpessoais, familiares e profissionais.  

 

 Em se tratando de um transtorno tão complexo, estaremos neste capítulo propondo um 

melhor entendimento não apenas do transtorno, mas também das comorbidades associadas. 

 

1.1. Distinção de conceito e nomenclatura do DSM-5 e do Dec`s. 

 

 Em português o termo é Transtorno Bipolar e possui alguns sinônimos mais antigos 

como Depressão Bipolar, Psicose Maníaco-Depressiva, Transtorno Maníaco e Transtorno 

Afetivo de Humor Bipolar. No descritor inglês Dec`s - Descritores em ciência e saúde - o 

termo é Bipolar Disorder. 

 

            No CID 10 - Código Internacional de Doenças, o Transtorno bipolar é identificado 

como o transtorno que se dá pelo código F31 - e apresenta variações em nove formas 

diferentes, seguindo determinadas diretrizes diagnósticas; são elas: F31. 0 – Transtorno 

afetivo bipolar, episódio atual hipomaníaco; F31. 1 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual 

maníaco sem sintomas psicóticos; F31. 2 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco 
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com sintomas psicóticos; F31. 3 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve 

ou moderado; F31. 4 – Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem 

sintomas psicóticos; F31.5 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com 

sintomas psicóticos; F31.6 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto; F31.7 - 

Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão; F31.8 - Outros transtornos bipolares e 

F31.9 - Transtorno afetivo bipolar. (Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde-CID 10, 2008, p.68). 

 

 No DSM-V (2013) - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders fifth 

edtion - o termo é Transtorno Bipolar e Transtornos Relacionados e subdividi-se em Tipo I e 

Tipo II, caracterização que iremos destacar neste trabalho. 

 

 Mesmo o DSM-V sendo hegemônico , há muitas controvérsias. A França por exemplo 

busca trabalhar sob um outro paradigma em psiquiatria. 

 

 

1.2. Evolução histórica do Transtorno Bipolar. 

 

 O ser humano busca compreender, prever e controlar a natureza que o cerca desde os 

tempos pré-históricos. Hipocrates com este interesse descreveu o que podemos chamar de a 

primeira classificação dos transtornos mentais, quando fez uma discriminação sistemática da 

mania, melancolia e paranoia, em uma perspectiva médica filosófica, criando assim o 

“método hipocrático” que é o precursor de todos os métodos na medicina. Método que visa, 

através de sinais e sintomas compartilhados, categorizar e buscar meios de tratamento de uma 

patologia. E a história da Medicina ficou marcada por esse raciocínio clínico de identificar e 

agrupar enfermidades que compartilham dos mesmos sinais e sintomas, com objetivo de 

encontrar suas origens, prever sua evolução e buscar meios de tratamento e cura (CAMPOS;  

CAMPOS; SANCHES, 2010) 

 

 Hipócrates desenvolveu uma teoria humoral, posteriormente seguida por Galeno, que 

relacionava quatro humores aos quatro temperamentos: sangue (sanguíneo), bile amarela 

(colérico), bile negra (melancólico) e linfa (linfático). O termo grego para humor tinha por 

designação de qualquer fluido orgânico, natural, sangue ou seiva de plantas, tidas como 
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essências de deuses e o equilíbrio destes resultava em saúde, o desequilíbrio em doença. No 

século I d.C., Aretaeus da Capadócia, afirmava  haver uma diferença entre a mania e a 

melancolia, mas que ambos eram fenômenos da mesma doença e que a causa desses quadros 

eram biológicas e consequência de um distúrbio cerebral. Atualmente o humor representa o 

bem estar psicológico do individuo. (ARAÚJO; LOTUFO NETO, 2013).  

 

 

A ideia de uma doença como o transtorno bipolar existe há milênios, mas 

desapareceu na Idade Média, quando todas as doenças mentais eram abordadas de 

forma mística ou religiosa. Até o século XIX, muitas observações foram feitas, mas 

a relação entre mania e depressão não foi relatada. Dois franceses (Falret e 

Baillarger) e um alemão (Kraepelin) finalmente correlacionaram os dois polos, 

constituintes de uma mesma doença, na qual o humor ou afeto está prejudicado 

(MORENO et al.,2015.p.5. [p.18]). 

 

 

 Ainda para Campos; Campos e Sanches (2010), a importância que Philippe Pinel deu 

ao afeto como elemento significativo no Transtorno Bipolar foi um diferencial importante 

para o entendimento da doença. Pois ao observar nos casos de Manie Sans Délire (mania sem 

delírio), um persistente e elevado grau de agressividade e psicose sem alteração cognitiva, 

Pinel registrou que ocorria uma desordem no comportamento afetivo, diferente da depressão, 

euforia ou ansiedade e que era marcado por este humor agressivo.  

 

 No século XIX, mais precisamente em 1845, Wilhelm Griesinger, psiquiatra alemão, 

apresenta como comum a variação da melancolia para a mania, com o passar dos anos e várias 

discussões a respeito do conceito, ao longo da história a mania e melancolia foram associados 

ao transtorno de humor e personalidade. Em 1854, Jules Baillarger, neurologista e psiquiatra 

francês, fez a descrição da folie à double forme ( Loucura com duas formas) e Jean-Pierre 

Falret, psiquiatra francês, descreveu  a folie circulaire (loucura circular). Ambos eram 

discípulos de Jean-Étienne Esquirol, psiquiatra francês, discípulo de Pinel e suas obras 

favoreceram estabelecer características específicas ao diagnóstico, ao prognóstico e ao 

tratamento dos transtornos mentais. Só recentemente, quase três séculos passados, novas 

pesquisas possibilitaram haver alteração na antiga conceituação nosológica destes transtornos 

(CAMPOS; CAMPOS; SANCHES, 2010). 

 

Quando em 1854, Falret e Baillarger apresentaram, respectivamente em la folie 

circulaire e em la folie à double forme, uma descrição explícita do transtorno bipolar 

como doença única. Os episódios separados por intervalos foi motivo de diferença 

entre os dois, já que isso não tinha importância para Baillarger (CAMPOS; 

CAMPOS; SANCHES, 2010.p.1.).  
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 Observando na linha histórica do conceito do Transtorno Bipolar, podemos encontrar 

em 1913, Emil Kraepelin buscando diferenciar a psicose endógena (que parte do interior para 

o exterior) da psicose maníaco-depressiva e com isso apresentar as linhas gerais do espectro 

bipolar. Kraepelin observou que o Transtorno de Humor, poderia ser dividido em unipolar e 

bipolar e com múltiplos subgrupos, o que foi motivo de divergência na comunidade científica 

da época. Divergência está que ainda hoje deixa a discussão sobre o espectro bipolar em 

aberto (CAMPOS; CAMPOS; SANCHES, 2010). 

 

 O Transtorno Bipolar tipo I e tipo II: no tipo I são mais frequentes os episódios de 

depressão, com poucos episódios de mania ou comumente chamado de euforia. Já no tipo II 

há a presença de episódios de depressão, episódios de mania e hipomania que é a mania mais 

branda e  a presença de episódios psicóticos (delírios e/ou alucinações). Uma comorbidade do 

TB é o Transtorno Ciclotímico, que altera períodos de eutimia, que é o humor estável, com 

leves oscilações de humor ou energia que podem durar até dois anos. Mas também é comum o 

Transtorno de Ansiedade e o abuso de álcool  e outras substâncias (TAYLOR et al., 2011; 

MORENO et al., 2015). 

 

O transtorno Ciclotímico é uma das formas clínicas do TB e se caracteriza por ter 

poucos sintomas do episódio de depressão e episódio completo de hipomania. 

Costuma se manifestar na maior parte do tempo de forma persistente e dura pelo 

menos dois anos. Pode se alternar com períodos de humor normal, mas quase 

sempre o paciente apresenta os sintomas, que são poucos e de intensidade leve. 

(MORENO et al., 2015, p. 31). 

 

 

 Estudos publicados por Leandro Michelon e Homero Vallada (2005), relatam que a 

percepção de hereditariedade do Transtorno Bipolar deu-se por observações clínicas e estudos 

com familiares de pacientes. Nestes estudos, a interação de fatores biopsicossociais, também 

era significativa, ainda que não fosse definido um especificador que seja o desencadeador do 

transtorno.  

 

 Segundo Araújo e Lotufo Neto (2014), ao longo dos anos e com a evolução médica em 

relação ao entendimento e estudos dos conceitos do TB, estes conceitos tornaram-se mais 

bioespecíficos e solidificados, tendo maior abrangência em sua especificação e descrição a 

cerca da sintomatologia apresentada pelo portador dessa patologia. O DSM-5 apresenta novas 

especificacões ao Transtorno Bipolar, dando maior enfase nas alterações da atividade ou 
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energia. Como dito antes, desde a publicação do DSM-5 a nomenclatura, usada é: Transtorno 

Bipolar e Transtornos Relacionados. 

 

O DSM-5, oficialmente publicado em 18 de maio de 2013, é a mais nova edição do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica 

Americana. No capítulo: Transtorno Bipolar e Outros Transtornos Relacionados. Os 

critérios diagnósticos para mania e hipomania no Transtorno Bipolar passam a dar 

maior ênfase às mudanças no nível de atividades e na energia. O quadro misto deixa 

de ser um subtipo do Transtorno Bipolar e se torna um especificador, com 

"Características Mistas”, que pode ser empregado inclusive na Depressão unipolar. 

O fato foi criticado por alguns especialistas como uma tentativa tendenciosa de 

conduzir o diagnóstico de qualquer transtorno de humor para o espectro bipolar. No 

entanto, a APA argumenta que o objetivo da mudança é auxiliar o clínico para 

melhor adaptar seu tratamento, visto que os indivíduos com sintomas mistos podem 

apresentar diferenças no curso da doença e na resposta aos psicofármacos 

(ARAUJO; LOTUFO NETO, 2014,[p.70-73]). 

 

 

 

 Sendo assim, com as novas mudanças no DSM-5, o quadro misto deixa de ser um 

subtipo do Transtorno Bipolar e se torna um especificador, com características mistas, que 

pode ser empregado inclusive na depressão unipolar. O fato foi criticado por alguns 

especialistas, por apresentar como objetivo conduzir o diagnóstico de qualquer transtorno de 

humor para o espectro bipolar.  No entanto, a APA alega que o objetivo da mudança é auxiliar 

o clínico na adequação do tratamento, uma vez que indivíduos com sintomas mistos podem 

apresentar diferenças no curso da doença e na resposta aos psicofármacos. Atualmente o TB 

já tem tratamento com várias classes de medicações, mas os sintomas crônicos, recaídas e 

internações, ainda podem persistir mesmo quando o paciente já alcançou um período de 

remissão (ARAÚJO; LOTUFO NETO, 2014). 

 

 

1.3. Causas e efeitos do Transtorno Bipolar. 

 

 O espectro bipolar é uma condição médica frequente, com oscilações de episódios de 

mania e depressão sem uma causa exata, assim, trata-se de uma doença de causa ainda 

desconhecida, um transtorno mental primário, que apresenta uma interação complexa entre 

fatores biológicos, genéticos e psicossociais, o que faz com que seus portadores alterem entre 

períodos de muita energia (euforia/mania) e pouca energia (depressão). A sintomatologia do 

Transtorno Bipolar depende do tipo exato da doença e costumam variar de pessoa para 

pessoa. Para uns a depressão é o que causa os maiores problemas, já para outros portadores do 

transtorno, é a mania e ainda existem casos de os sintomas de depressão e hipomania 
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acontecerem quase ao mesmo tempo. A observação principal são as alterações de humor, que 

não são mais significativas do que as flutuações dos níveis de energia vital, que define a 

disposição física, ânimo e vigor do portador de TB, tais flutuações de energia interferem na 

possibilidade do paciente executar ou não suas atividade diárias (CHENIAUX, 2014).  

 

O diagnóstico do TB é baseado unicamente em critérios clínicos, ou seja, na 

observação do comportamento do paciente, no relato dele próprio e dos seus 

familiares e no estudo de sua história, já que não existem exames complementares 

que possam confirmá-lo. Suas causas são desconhecidas, mas sabe-se que o TB está 

relacionado a fatores genéticos, bioquímicos cerebrais, neuroendócrinos, 

psicológicos, entre outros (CHENIAUX. 2014.p.4.). 

 

 

 

 Em artigo publicado na ABRATA (2014), Elie Cheniaux, afirma que o TB é crônico, 

mas que existe tratamento de controle e que este deve ser usado por toda a vida do paciente. 

Por não haver ainda marcadores biológicos ou exames que objetivamente concluam o 

diagnóstico do Transtorno Bipolar, torna-se muito importante para um diagnóstico eficaz que 

os portadores do transtorno, seus parentes  ou acompanhantes sejam bastante claros e 

específicos ao relatarem os sintomas e sinais na anamnese, destacando ser de suma 

importância uma boa anamnese psiquiátrica. 

 

 Os pacientes bipolares devem ser conscientizados  que o tratamento é ininterrupto, 

com medicamentos e psicoterapia e que isto é essencial para que tenham uma melhor 

qualidade de vida. O paciente portador de TB convive com alguns momentos específicos da 

doença, durante o tratamento: como a mania aguda, a depressão aguda, a eutimia (estado de 

humor equilibrado) e a remissão (ausência de sintomas). Mesmo durante a eutimia e a 

remissão, faz-se necessário o tratamento de manutenção, pois nunca se interrompe o 

tratamento, mesmo no período de remissão, por risco do paciente ter uma crise por 

abstinência medicamentosa ou agravamento da doença (CHENIAUX, 2014). 

 

  Isto é confirmado em um relato pessoal, apresentando a experiência de ser portador de 

TB, feito pela Doutora Kay Redfield Jamison. Contribuindo assim, para o entendimento deste 

sofrimento psíquico, não apenas por teorias. Mas sim, pela subjetividade da vivência na 

condição de ser bipolar (JAMISON, 2006). 

 

A guerra que travei comigo mesma não é rara. O principal problema clínico no 

tratamento da doença maníaco-depressiva não está na inexistência de medicação 
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eficaz - ela existe - mas na tão frequente recusa dos pacientes em tomá-la. E o que 

ainda é pior, em decorrência da falta de informação, de falhas na atenção médica, do 

estigma ou medo de consequências em termos pessoais e profissionais, eles 

simplesmente não procuram tratamento. A doença maníaco-depressiva deforma o 

estado de humor e os pensamentos, estimula comportamentos aterradores, destrói a 

base do pensamento e enorme frequência, solapa o desejo e a vontade de viver 

(JAMISON, 2006, p.7). 

 

 

 

1.4. Conceitos atuais do Transtorno Bipolar. 

 

 

 Nova técnica de exames de neuroimagem tem sido  usada na neurologia e 

podem vir a ser úteis no tratamento do transtorno bipolar.  Atualmente é uma 

esperança, já que a ciência ainda não sabe a causa especifica, mas acredita que diversos 

fatores como o estresse, algumas peculiaridades biológicas, o meio ambiente, os 

neurotransmissores, os hormônios e a genealogia do portador possam estar envolvidos nas 

oscilações de energia, provocando o desencadear do TB. Esses fatores são alvos de pesquisa 

quanto a possível causa de suscetibilidade à doença. É sabido que para desenvolver o 

transtorno, existe uma vulnerabilidade do indivíduo, mas mesmo que este seja portador de 

uma possível diferença cromossômica, não quer dizer que certamente desenvolverá a doença 

(JAMISON, 2006; TAVARES et al., 2014). 

 

  As pesquisas mais recentes apontam para causa biológica, genética e para um modelo 

multifatorial, onde fatores ambientais e individuais contribuem para o aparecimento da 

doença, que apresenta uma complexa interação de vários genes. A importância do fator 

genético fica marcada em estudos que apresentam um percentual de 50% dos portadores, com 

pelo menos um familiar afetado e filhos de portadores com maior probabilidade de 

desenvolverem a doença, quando comparados com a população em geral (TAVARES et al., 

2014).  

 

O fator que melhor descreve a etiologia do transtorno de humor parece ser a 

genética. A primeira associação entre pacientes e familiares de primeiro grau 

evidenciando correlação das variáveis sintomatológica e genéticas foi observada há 

mais de um século. Desta forma, assume-se que o risco de desenvolver o transtorno 

do espectro bipolar poderia chegar a 9%, da mesma forma que os familiares teriam 

um risco perto de 10 vezes maior de desenvolver a doença do que a população geral. 

Como em outros transtornos psiquiátricos, conhecidos por suas influências e bases 

genéticas, o padrão de herança do transtorno bipolar do humor provavelmente 

envolve uma complexa interação de vários genes. E pesquisadores têm proposto as 

possíveis diferenças cromossômicas em cromossomos 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13,14, 

15, 18, 21 e 22 e no cromossomo X, em pessoas com transtorno bipolar. Por isso, 
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são vários os genes candidatos ao desenvolvimento da patologia. Ressalte-se que o 

modelo é multifatorial, onde fatores ambientais e individuais contribuem para o 

aparecimento da doença; os efeitos de cada fator único são pequenos e acumulativos, 

e uma vez que haja efeitos combinados, os fatores passam a ter algum valor crítico, 

talvez provocado por sinalização ou outras causas, tornando o transtorno manifesto 

(TAVARES et al., 2014.p.2.[p.217]). 

 

 

  Há estimativas no Brasil de que cerca de 1,8 a 15 milhões da população sejam 

portadores do TB, em  suas diversas formas apresentadas no DSM-5, que são: TB tipo I, TB 

tipo II, Transtorno Ciclotímico , TB e Transtornos Relacionados / Induzidos por substâncias e 

TB e Transtornos Relacionados / Devido a outra Condição Médica (ARAÚJO; LOTUFO 

NETO, 2014). 

 

 Com um percentual tão representativo da população com TB,  literaturas de linguagem 

simples e de fácil entendimento, como o livro de Frederico Navas Demetrio, Aprendendo a 

viver com o Transtorno Bipolar: manual educativo (2015, p.25-26), fazendo uma 

apresentação breve dos episódios e classificando-os torna-se muito importante. 

 

 Episódio maníaco  

 O que é definido como mania é uma hiper aceleração neuronal, resultando em um  

humor excessivamente feliz, exaltado ou irritado, com evidente aumento de energia nas 

atividades e sintomas ou sinais de confiança excessiva, sentimento de importância aumentada 

(grandiosidade), satisfazer-se com poucas horas de sono ou mesmo não sentir necessidade de 

dormir, tornar-se falante em demasia, perda de concentração, dificuldades de executar uma 

tarefa de vez, aumento de energia dirigida para atividades como trabalho, vida social ou 

sexual, desassossego e agitação, buscar fazer atividades estimulantes, mas sem levar em conta 

o risco de consequências negativas, como compras sem saldo para pagar, desinibição sexual, 

sentir que não consegue reter as ideias. Um episódio de mania é caracterizado quando a 

pessoa está em fase maníaca há pelo menos uma semana e neste caso necessita de 

hospitalização. Esses sintomas são danosos, pois interferem no trabalho, nas relações e no 

cotidiano da pessoa. No episódio de mania, há sintomas psicóticos, como alucinações quadro 

em que o paciente diz perceber coisas que não estão realmente lá, delírios que são convicções 

que não estão baseadas na realidade, pensamentos confusos, desorganizados e possível perda 

cognitiva.(DEMETRIO, 2011). 
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 Episódio depressivo  

 É caracterizado pela presença de pelo menos duas semanas de humor deprimido, com 

sinais ou sintomas de tristeza e sensação de vazio, ou perda de interesse , prazer na maior 

parte do tempo. Sendo comum a presença de menos quatro dos seguintes sintomas, como falta 

de energia, cansaço, estar visivelmente mais lento ou mais agitado, sentir-se incapaz de se 

acalmar, ter alterações de apetite, de peso, distúrbio de sono como dormir demais ou insônia, 

sentimentos de desvalorização, sentimentos de culpa sem justificativa, falta de concentração, 

dificuldade de organizar pensamentos, tomar decisões, constantes pensamentos de suicídio ou 

morte. A ocorrência do episódio depressivo apresenta sintomas suficientemente graves para o 

paciente sentir-se angustiado ou para ocorrer uma desestabilização em seus relacionamentos, 

seu trabalho, nas atividades diárias, podendo haver sintomas psicóticos (DEMETRIO, 2011). 

 

 Episódio de hipomania   

 A hipomania apresenta sintomas semelhantes aos de mania, mas estes são mais leves e 

não interferem tanto nas atividades cotidianas, não existem sintomas psicóticos e a pessoa não 

necessita ser hospitalizada, os sintomas duram há pelo menos quatro dias e são perceptíveis a 

outras pessoas como um momento de alegria, bom humor ou bem estar (DEMETRIO,2011). 

 

 Episódio ciclotímico  

 É quando a pessoa tem sintomas tanto de mania quanto de depressão, 

simultaneamente, durante pelo menos uma semana, ocorrendo alterações rápidas de energia, 

com oscilações entre a alegria/ tristes / irritação, causando uma desestabilização na rotina do 

paciente, pode ser necessário a hospitalização, como medida preventiva ao suicídio 

(DEMETRIO, 2011). 

 

 A presença de ideação suicida e tentativas de suicídio são comuns no TB e há 

amostras clínicas de pacientes entre 14% e 59%, que tentaram o suicídio pelo menos uma vez  

ao longo da vida. Um percentual de 15% a 19% dos pacientes chegaram ao consumar o 

suicídio. Por serem de grande variação não há uma descrição das causas do comportamento 

suicida. Modelos comportamentais são demonstrados na literatura, como alterações no estado 

de humor, a depressão grave, ansiedade, agressividade, hostilidade, presença de comorbidades 

com outras doenças e história de abuso físico ou sexual, como possíveis causas do desejo de 

morte. O clínico, com ajuda de familiares do paciente, busca identificar sinais de risco que 
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evidenciem a intenção suicídio e estabelece esquemas visando preservar a vida do mesmo 

(ABREU et al., 2012). 

Comportamento suicida no Transtorno Bipolar é um fator comum da complicação 

psiquiátrica. O TB é uma das patologias mais associada ao suicídio A mortalidade 

por suicídio nesses pacientes atinge índices entre 7% e 19%, chegando a apresentar 

taxas quinze vezes superiores as encontradas na população geral. Pacientes com TB 

possuem risco maior de suicídio, quando comparados com a população geral e com 

outros transtornos psiquiátricos. Estudos prospectivos são fundamentais para 

compreender o comportamento suicida dos pacientes com TB, a fim de que possam 

aprimorar estratégias de avaliação, detecção e principalmente prevenção do 

comportamento suicida nessa população. Considerando que o suicídio é uma causa 

potencialmente evitável de morte, a compreensão dos correlatos clínicos e 

neurobiológicos do comportamento suicida pode ser útil na prevenção desse 

comportamento. Sendo assim, estudos que avaliem melhor os fatores de risco para o 

comportamento suicida nessa população são necessários (FERNANDES; SCIPPA, 

2013. p.4.). 

 

 

 

 Portanto para Cheniaux (2011), o tratamento de indivíduos com TB é bastante 

complexo, envolvendo estratégias especificas para casa fase da doença. O tratamento 

medicamentoso é comum o uso de lítio, considerado "ouro" na estabilização de humor, mas 

há o uso de clorpromazina, carbamazepina, divalproato e diversos antipsicóticos atípicos, 

como a risperidona, olanzapina, quetiapina, ziprasidona, aripiprazol e mais recentemente a 

asenapina. Para as fases de mania e para a depressão, a combinação olanzapina-fluoxetina e a 

quetiapina tem sido usada.  

 

 

Nenhum comprimido tem condições de me ajudar com o problema de não querer 

tomar comprimidos. Da mesma forma, nenhuma quantidade de sessões de 

psicoterapia pode, isoladamente, evitar minhas manias e depressões. Eu preciso dos 

dois. É estranho dever a vida a comprimidos, [...] e a esse relacionamento singular, 

estranho e essencialmente profundo chamado psicoterapia ( JAMISON, 2006.  p. 

105-106). 

 

 

 Sendo assim, conforme afirma Jamison  (2006) , mesmo se tratando de uma doença 

em que o tratamento farmacológico seja essencial, a interação psiquiátrica e psicológica, tem 

sido altamente recomendada para beneficiar os portadores dessa patologia. Pois esta tem se 

mostrado eficaz e favorece a adesão ao tratamento, agregando ganhos importantes para 

melhorar a qualidade de vida desses pacientes. 
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Capítulo 2 

 

Atuação da Psiquiatria e da Psicologia no tratamento do Transtorno 

Bipolar. 

 

 

 Para Kay R. Jamison (2006), a atuação da psiquiatria no tratamento do TB é de suma 

importância, pois tem a finalidade de fazer o diagnóstico definindo o tipo de transtorno 

mental, prescrever o tratamento medicamentoso mais adequado, prevenir crises ou recaídas 

com reajustes nas doses do medicamento, o que possibilita ao paciente um convívio social e 

exercer práticas profissionais. A habilidade do psiquiatra em distinguir um transtorno de outro 

é fundamental para o sucesso do tratamento, devido à comorbidade do TB com outros 

transtornos. Este profissional precisa ter conhecimento clinico para distinguir um transtorno 

mental de outras ocorrências que simulam a patologia, como a intoxicação por cocaína que 

resulta em uma síndrome maníaca e a função anormal da glândula tireóide, que apresenta 

sintomatologia de alterações de humor e energia, similares ao TB. 

 

 Em relação ao tratamento medicamentoso, associado à psicoterapia, este possibilita ao 

paciente executar suas atividades e viver dentro dos padrões de conduta da sociedade a qual 

estiver inserido. Ainda há dificuldades de encontrar na literatura o cuidado especifico da 

psicologia referente ao TB, como um avaliador da estruturação da construção do discurso. Em 

nome de uma "reabilitação social", se produz  cada vez mais diagnósticos , que reafirmam e 

reproduzem uma necessidade de  "adequação padronizada". A atuação do psicólogo permite 

formular essa questão sem  distanciar-se do sofrimento psíquico, ao propor um 

reposicionamento frente à este sofrimento. A função do psicólogo é manejar este sofrimento 

juntamente com quem  sofre , buscando  resgatar o paciente para a realidade , visando que 

este consiga organizar o caos da mente, ordenar os pensamentos e sentimentos, pois a 

sintomatologia é apenas uma das partes do sujeito. Assim trazendo a esperança de que todo 

esse movimento confuso, sofrido e tão subjetivo possa ser controlado. A Doutora Jamison 

acredita que é na psicoterapia o lugar de combate onde se aprende a acreditar, que há alguma 

possibilidade de enfrentar o TB e vislumbrar um mínimo de equilíbrio (JAMISON, 2006).  
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 A autora destaca ainda a importância do lítio que continua sendo o "ouro" no 

tratamento se TB, mesmo quando usado na profilaxia. Pois o efeito anti-suicida  tem se 

mantido eficaz e mesmo o lítio  sendo  um dos psicofármacos mais antigos, ainda é  a 

primeira opção. Por isso o acompanhamento com exames de litemia é de suma importância é 

necessário ser mantido faixa terapêutica de 0,6 a 1,2 mEq/l e outros exames laboratoriais 

devem ser realizados a cada seis meses: hemograma, creatinina, sódio, cálcio, hormônio 

estimulante da tireóide (TSH) e urina . Tais exames permitem saber se os rins e a tireóide 

estão trabalhando satisfatoriamente. O uso contínuo do lítio pode causar efeitos colaterais, 

intoxicação, a diminuição de produção de hormônio da tireóide e aumento do peso corpóreo 

(JAMISON, 2006). 

 

O lítio evita minhas euforias sedutoras, porém desastrosas, ameniza minhas 

depressões, elimina as teias de aranha do meu pensamento desordenado, faz com 

que eu reduza a velocidade, me ajuda a avançar sem tropeços, impede a destruição 

da minha carreira e dos meus relacionamentos, permite que eu fique fora de um 

hospital, viva, e possibilita a psicoterapia ( JAMISON, 2006. p.105).  

 

 

 De acordo com Érico Castro-Costa e Antônio Geraldo Silva (2011), o importante é 

levar o paciente a aderir à terapia, isso em todas as doenças crônicas, pois a não aderência à 

terapia, favorece criar um abismo na eficácia do tratamento. Ao aderir à psicoterapia, o 

paciente desenvolve habilidades para resignificar fatores que estejam lhe impedindo de 

prosseguir com o tratamento e modificar suas atitudes negativas para atitudes positivas no 

enfrentamento da doença que está associado a múltiplos fatores. 

 

Múltiplos fatores foram associados a não adesão no transtorno bipolar. Dentre eles 

podem-se destacar os sócio-demográficos, as atitudes diante a doença/tratamento e 

os fatores relacionados especificamente com o tratamento. Apesar disso, a 

mensuração da não adesão terapêutica é um grande desafio [...]. Por último, o uso de 

intervenções psicossociais pode melhorar a adesão terapêutica dos pacientes 

portadores do transtorno bipolar (COSTA; SILVA, 2011.p.8.). 

 

 

 

 Ainda segundo Costa e Silva (2011) há documentação que registra no âmbito 

psicossocial, a presença de estressores que podem causar os diversos episódios no TB, 

apontando a necessidade de intervenção de suporte para o paciente. Já que se sabe que é 

necessário que o medicamento receitado seja tomado pelo paciente e a combinação da 

psiquiatria com a farmacoterapia e da psicologia com a psicoeducação segue as evidências 

demonstradas nas intervenções, que apontam benefícios para o tratamento.  
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A não adesão terapêutica é um grande problema para o tratamento das doenças 

crônicas. O tratamento do transtorno bipolar não é diferente, apresenta problemas de 

não adesão que estão associados a fatores demográficos, a atitudes relacionadas à 

doença e ao tratamento e a fatores associados ao tratamento. Finalmente, as 

evidências demonstram que as intervenções psicossociais podem melhorar a adesão 

terapêutica no tratamento bipolar. No entanto, até o momento não existem trabalhos 

brasileiros que avaliam a adesão terapêutica dos pacientes brasileiros (COSTA; 

SILVA, 2011.p.3).  

 

 

 É comum o paciente não seguir o tratamento medicamentoso prescrito, por não ter 

consciência da gravidade da doença, por medo de dependência, por não se sentir doente ou 

por episódios da doença que lhe tiram a energia e motivação. Neste caso é de fundamental 

importância intervenções psicoeducativas para o paciente, familiares e o público leigo, que 

resultem na adesão ao tratamento e mudem a visão de que o comportamento apresentado na 

mania seja falha de caráter e a falta de energia da depressão, preguiça. Crescem as evidências 

de que o portador de TB é beneficiado pelas abordagens psicoterápicas, associadas à 

farmacológica (CHENIAUX, 2014; MENEZES, SOUZA, 2012). 

 Sendo assim cito brevemente as abordagens, mais usadas no tratamento do TB: 

 

 A Psicoterapia de Grupo (PG) é uma terapia com metodologia voltada para grupos 

psicoeducativos. Surgiu no século passado por volta 1905 e nos 50 anos seguintes 

desenvolveu uma característica técnica, desde então a terapia foi se consolidando e ainda hoje 

se reformula de acordo com a necessidade de atender a pacientes com perfil específico de 

cada patologia. A PG tem apresentado resultados positivos no tratamento do TB, objetivando 

aumentar a aceitação da patologia, minimizar os riscos relativos à reincidência de episódios e 

danos psicossociais e profissionais comum ao transtorno. A interferência em grupo facilita, de 

modo significante na baixa dos índices de internações e no aperfeiçoamento das atividades 

ocupacionais dos portadores desta patologia. A psicoterapia de grupo possibilita atender um 

contingente maior de pacientes e de forma coletiva, lúdica ensinando diversas habilidades. 

Sendo uma alternativa para o atendimento nos Serviços de Saúde, que precisam atender a uma 

demanda cada vez mais crescente (PEREIRA et al., 2010; Apud GRINBERG; YIN; 

CAMPANINI, 2010; SEREBRINSKY,2012).   

 

 
 [...] os fundamentos sistêmicos envolvidos na psicoterapia de grupo. Compreende o 

grupo como um local de alojamento e proteção e um sistema que tem tudo: 

individual, familiar e social. A terapia de grupo é um sistema que converge 

operacionalmente os requisitos de uma multiplicidade de sistemas humanos com 

suas próprias experiências, valores, crenças e modo particular de significar o mundo. 

http://www.sinonimos.com.br/interferencia/
http://www.sinonimos.com.br/aperfeicoamento/
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É importante para ler as comunicações digitais e analógicas. Psicoterapia de grupo 

permite que várias histórias sobre problemas individuais, para que você possa fazer 

uma reconstrução da realidade. O espaço terapêutico em grupo vai abrir a porta para 

ver, pensar e sentir socialmente construído diferente para que, no espaço familiar se 

expandindo e criando um novo. Psicoterapia de grupo define um processo que move 

o discurso de "problema" (individual) para o grupo. Por fim, sugere que a interação 

do grupo vai perceber que os outros também têm "deformidades" [...] 

(SEREBRINSKY, 2012). 

 

 

 

 A Terapia Focada na Família (TFF) é uma terapia focada na observação da família, 

foi desenvolvida na década de 50 pelo psicólogo David J. Miklowitz na Universidade de 

Colorado e Michael J. Goldstein, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. No caso 

deste trabalho será apresentada com  foco principal das interações na família do portador de 

TB, levado-os a ser apoio e instrumento na recuperação do paciente. Com esta ação, o 

sofrimento psíquico intrafamiliar e o sentimento de aversão são diminuídos. Sabe-se que o 

TB, enquanto doença, afeta a família, a qual se volta para os cuidados do membro familiar e 

sofrem conjuntamente. Uma das funções da TFF está na tentativa de ao reduzir os 

comportamentos de aversão e repressão no âmbito familiar, favorecer uma parceria entre o 

grupo familiar e o portador do transtorno. Os familiares participam das sessões de terapia, 

onde os terapeutas buscam as causas das divergências familiares e soluções para contornar os 

problemas apresentados no dia a dia. É papel do terapeuta informar aos familiares sobre a 

sintomatologia da doença e maneiras de lidar com elas de forma favorável a estabilidade do 

paciente e prevenção de recaídas. É comum uma família com um paciente com TB, apresentar 

um nível de estresse elevado e um adoecimento devido aos episódios bipolares. Apesar de 

incluir a família no tratamento, a TFF  não isenta o paciente de sua responsabilidade quanto a 

se manter estável, medicado e no controle do transtorno.O terapeuta deve ter o cuidado de não 

produzir no paciente a culpa pela patologia. Nesta teoria há o cuidado de promover saúde para 

a família, os cuidadores do paciente e ao próprio paciente (ASSIS; HARTMANN, 2013, 

Apud NICHOLS; SCHWARTZ, 1998; CARDOSO et al, 2011; PEREIRA et al, 2010; 

GRINBERG; YIN; CAMPANINI, 2010; Apud MACHADO;VIEIRA; SANTIN; SOARES, 

2004). 

 

[...] trata-se de período de grandes conflitos de entendimento e aceitação da doença 

frente ao desconhecimento, preconceito e estigmas que cercam os transtornos 

mentais, muitas vezes marcados por alterações comportamentais, alterações de 

humor, isolamento social, perdas emocionais e cognitivas, conflitos familiares, 

dificuldade de atenção e concentração. Estudos descrevem os primeiros anos de 

doença como período em que doentes e familiares apresentam grande necessidade de 

atenção e orientação sobre a doença mental e seu tratamento. (CARDOSO et al., 

2011.p.1). 
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 A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é uma terapia cognitiva formulada 

por Aaron Beck, na década de 60 e tem metodologia psicoeducativa que apresenta eficácia 

comprovada na redução de episódios do TB, na sintomatologia, no índice de ocorrências 

hospitalares, na aderência ao tratamento medicamentoso e na habilidade para enfrentar a 

ansiedade e o estresse. A TCC se baseia na constituição biopsicossocial do paciente para 

refazer suas construções cognitivas. No tratamento do TB, o elemento educativo presente nas 

sessões com o usa da TCC, podem ser aplicados em grupos ou individual e é feito com a 

colaboração do paciente, levando-o a identificar e analisar as próprias alterações cognitivas, 

nos episódios do transtorno (PIRES, 2015; MATOS; OLIVEIRA, 2013 Apud BECK, 2005; 

PEREIRA et al., 2010, Apud GRINBERG; YIN; CAMPANINI, 2010; KNNAP 2005; 

COLOM ; VIETA,2004). 

 
 

Sugere-se que a TCC seja abordagem terapêutica por excelência no tratamento dos 

transtornos depressivos. A TCC é uma forma estruturada de psicoterapia que 

enfatiza a importância das cognições na determinação do que o indivíduo sente e 

faz. A TCC foi desenvolvida principalmente por Aaron Beck, na década de 60, na 

Universidade da Pensilvânia, que tomou como base o modelo de processamento da 

informação. Seu modelo cognitivo, inicialmente desenvolvido para a depressão, foi 

precedido pelo desenvolvimento de um modelo conceitual influenciado pela 

revolução cognitiva que ocorreu a partir da década de 50 (MATOS ; OLIVEIRA, 

2013; BECK, 2005).  

 

  

 A Teoria dos Esquemas (TE) é uma abordagem da cognitiva, cujas teorias e práticas 

em geral, têm como base autores como Jeffrey Young e Aaron Beck. Focada nos "esquemas 

de associação entre as emoções e as áreas da vida do indivíduo, bem como nas estratégias 

individuais para lidar com elas". Na prática terapêutica, reconhece-se as emoções e os 

esquemas, apropriados a serem trabalhados. Há semelhança com o conceito e métodos usados 

na TCC tradicional. A abordagem usa de forma mesclada e unificada fundamentos das teorias 

cognitivas, Gestalt, Psicanálise e outras escolas, com o objetivo de alcançar os portadores de 

transtornos mentais e psicológicos crônicos, com uma nova possibilidade de tratamento. Esta 

pluralidade na constituição dos fundamentos teóricos da TE, abre espaço para prismas 

diferentes dentro da psicologia, para os transtornos mentais difíceis de tratamento. Como o 

TB se enquadra dentro deste cenário de complexidade de tratamento, o portador deste 

transtorno pode ser beneficiado com esta abordagem (YOUNG et al., 2008; Pires, 2015; 

LEAHY et al., 2015; WAINER, 2014). 

 

http://www.sinonimos.com.br/reconhecer/
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A terapia do esquema (TE), além de ser uma forma avançada das terapias cognitivo-

comportamentais, também representa uma contribuição relevante ao campo da 

personalidade e do desenvolvimento humano. Em suas teorizações sobre o 

desenvolvimento dos transtornos da personalidade, Young (1990) acabou por 

explicitar uma série de aspectos cruciais para o entendimento da personalidade 

normal e/ou patológica, como, por exemplo, a relação entre genética e 

aprendizagem, os aspectos cronológicos relativos à evolução da identidade pessoal, 

bem como o efeito das experiências continuadas com cuidadores e figuras de afeto 

na infância. Vários desses aspectos ou não eram abordados pelas demais terapias 

cognitivas, ou o eram de forma muito incipiente. A terapia do esquema (TE), além 

de ser uma forma avançada das terapias cognitivo-comportamentais, também 

representa uma contribuição relevante ao campo da personalidade e do 

desenvolvimento humano (WAINER, 2015). 

 

 A Terapia Comportamental Dialética (TCD) foi desenvolvida pela Dr.ª. Marsha 

Linehan, originalmente para pacientes Boderline, devido a grande propensão ao suicídio. 

Passou a ser usada no tratamento do TB, por causa das características comuns as duas 

patologias. Com foco na dialética, buscando harmonizar o dialogo contraditório entre os 

comportamentos. O objetivo principal é a aquiescência do paciente como é e em conjunto, 

instigá-lo a mudança. A TCD como TCC, apresenta a psicoeducação dos pacientes dentro de 

um contexto de aceitação de si mesmo, seu espaço e fase do transtorno. Assim a aceitação tem 

a mesma importância que a mudança podendo ser aplicada individualmente ou em grupos. 

Sendo que nas sessões individuais o paciente aprende habilidades e nas de grupo, as praticam. 

Sempre visando a importância de determinar as crenças essa abordagem busca identificar as 

crenças emocionais erradas e corrigi-las ( LINEHAN, 2010). 

 

O termo “dialética” refere-se a um exercício filosófico onde duas visões que se 

opõem são discutidas até ser atingido um acordo ou um equilíbrio entre os dois 

extremos – o meio-termo. Ao adotar essa filosofia o terapeuta assegura ao paciente 

que os seus comportamentos e sentimentos são válidos e compreensíveis. Ao mesmo 

tempo, o médico ensina o paciente a entender que é da sua responsabilidade pessoal 

alterar comportamentos nocivos e prejudiciais. A TCD sublinha o valor de uma 

relação forte e baseada na igualdade entre o paciente e o terapeuta. O terapeuta alerta 

constantemente o paciente quando o seu comportamento está a ser nocivo ou 

prejudicial – quando os limites são ultrapassados – e ensina-lhe a desenvolver 

competências que são necessárias para lidar da melhor forma com situações 

semelhantes que se lhe apresentem no future (LINEHAN, 2010, p.31). 

 

 

 

              A Terapia Interpessoal e de Ritmo Social (TIP/RS) usa técnicas da terapia 

interpessoal, e a psicoeducação para manter o paciente bipolar em um padrão de ritmo pré-

estabelecido, evitando a ação estressora de estímulo social. O objetivo é de manter o humor 

ou energia estabilizada na resolução dos problemas e atividades diárias. Apesar da 

possibilidade da terapia ser benéfica no tratamento do TB quando associada à medicação, 

http://www.sinonimos.com.br/contraditorio/
http://www.sinonimos.com.br/aquiescencia/
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ainda carece de maiores estudos, para comprovar e determinar sua eficácia, devido as 

alterações comportamentais difíceis de serem reguladas ou mantidas em um padrão metódico, 

comum ao paciente do TB (KNAPP; ISOLAN, 2005). 

  

A terapia interpessoal e de ritmo social, objetiva regularizar e padronizar os ritmos 

diários do paciente e, ao mesmo tempo, resolver áreas-chave de problemas 

interpessoais-chave que afetam os seus estados de humor e a sua estabilidade de 

ritmos diários. A hipótese de estabilidade de ritmo social postula que a estabilidade 

do humor seja, em parte, uma função da regularidade de ritmos sociais e os efeitos 

desta estabilidade sobre os ritmos circadianos (KNAPP, ISOLAN, 2005.p.101.). 

 

 

 A Terapia Psicodinâmica (TP) tem como base os pressupostos teóricos da 

Psicanálise, objetivando atender o paciente como um todo, resgatando sua história passada e 

alcançando o seu inconsciente, na tentativa de encontrar a base estrutural do transtorno 

mental. Apesar de não usar elementos psicoeducativos, a TP pode levar o paciente ao 

autoconhecimento e a causa de seu comportamento ao conseguir identificar os processos 

intrapsíquicos que fazem seu humor ou energia oscilar, deixando fragilizado diante da doença. 

Busca-se trazer á consciência os conflitos internos e os mecanismos de defesa desaustados do 

paciente atráves da fala. Por isso a TP é usada nos períodos de eutimia ou remissão. Assim a 

TP conjuntamente com a farmacólogia , principalmente o uso do litío, tem sido aplicada no 

caso especifico do TB com sucesso (BASTOS; TRENTINI, 2013, KAPLAN; SADOCK, 

2008). 

 

As abordagens psicoterápicas deveriam ser individualizadas e utilizadas 

precocemente no tratamento do transtorno bipolar para melhorar a adesão 

medicamentosa e ajudar o paciente a identificar os pródromos da doença com o 

objetivo de aprender a desenvolver estratégias para lidar melhor com tais situações, 

além de terem efeitos nos sintomas residuais os quais estão associados à cronicidade 

e a altos níveis de sofrimento e incapacitação (KNAPP; ISOLAN, 2005. s/p.). 
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Capítulo 3 

 

Psicoeducação 

 

 

 A psicoeducação é elemento imprescindível em um plano terapêutico, tem o propósito 

de instruir e habilitar o paciente a lidar com a patologia que o acomete. Em saúde mental os 

familiares e cuidadores do paciente também são inseridos nesta proposta psicoterapêutica que 

visa diminuir o sofrimento psíquico e  amenizar o estresse no ambiente familiar. 

(ANDERSON et al., 1980; ALAIN, 1999; DONLEY, 1911). 

 

  A conceituação deste modelo terapêutico vem sendo construída há mais de cem anos, 

desde 1911 encontramos na literatura médica artigos como Reeducação e psicoterapia de 

John E. Donley, em 1941 Brian E. Tomlinson usa o vocábulo psychoeducation no livro 

Clinical Psychology e em 1980, Carolina Anderson et al, adotam  o vocábulo psicoeducação, 

em literatura publicada, descrevendo um concepção de tratamento na area da saúde mental, 

mais precisamente no tratamento da esquizofrenia (ANDERSON et al., 1980; ALAIN, 1999; 

DONLEY, 1911). 

 

 Na década de 50, os canadenses Jeannine Guindon psicóloga e psicanalista e Gilles 

Gendreau educador, trouxeram estes conhecimentos para a abordagem terapêutica e assim 

deram início às elaborações conceituais em psicoeducação promovendo uma produção 

teórica, com ferramentas e técnicas especificas (LEBON, 1997; BAZON, 1997).  

 

Conclui-se que a educação especializada não é uma preocupação totalmente nova. A 

evolução dos conhecimentos e as tomadas de consciência que as experiências [...], 

suscitaram em Jeannine Guindon e Gilles Gendreau no início dos anos 50 levaram-

nos a utilizar estes conhecimentos em uma visão nova que se tornou a 

psicoeducação. Nesta perspectiva o educador é terapeuta no e pelo acontecimento 

cotidiano (LEBON, 1997.p.12). 

 

 

.  Anderson et al., descreve o uso da psicoeducação em saúde mental onde os  paciente e 

seus familiares  recebiam informações sobre a patologia, o método de tratamento e formas de 

enfrentamento da doença. Ao se apropriar de conhecimentos para conviver com a doença, o 

paciente cria habilidades para não chegar aos quadros clínicos mais graves, evitando assim as 

http://www.sinonimos.com.br/instruir/
http://www.sinonimos.com.br/vocabulo/
http://www.sinonimos.com.br/concepcao/
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internações e obtendo possibilidades de construir uma vida social, familiar e profissional. A 

psicoeducação é uma intervenção que pode ser aplicada multidisciplinarmente, de forma 

metódica, didática e psicoterapêutica em Saúde Mental, Psiquiatria, Psicologia ou Clinica, há 

muitas possibilidades para aplicação dos métodos psicoeducativos. Mesmo não tendo o 

formato da psicoterapia, a psicoeducação visa priorizar elementos de comunicação e 

compartilhar informação sobre o individuo, sua patologia e necessidades. Com técnicas que 

podem ser usadas multidisciplinarmente, o interesse do modelo psicoeducacional é 

principalmente uma intervenção sistêmica, objetivando tornar menor o sofrimento e o 

desajuste psicossocial do paciente e seu grupo (ANDERSON et al.,1980).  

 

.  

3.1. Primórdios da psicoeducação. 

 

 Conforme André Lebon (1997), a psicoeducaçõa tem em seus primórdios os 

pressupostos da psicologia educacional, psicologia social e pedagogia. A educação 

especializada para crianças e adolescentes em situação de risco foi o pilar para a implantação 

da psicoeducação em práticas individuais e grupos institucionalizados. A educação 

especializada em saúde é secular, há relatos históricos datados do século XII, como as 

orientações dadas por Conde Guy de Montpellier em 1160 aos religiosos da Ordem do 

Espírito Santo, onde manifestava a percepção de que o que se se ensina as crianças marcaria 

suas vidas para sempre e no século XVIII, Edouard Séguin em 1850, já fazia referencia a um 

método médico pedagógico diferenciado. 

 

Um método médico-pedagógico é um método que leva em conta as anomalias 

psicológicas e fisiológicas, um método que, para cada criança, parte do conhecido e 

do possível, do mais baixo possível na escala das funções, para levar gradualmente e 

sem lacuna ao conhecido e ao possível de todo mundo (LEBON, 1997 Apud 

SÉGUIN, 1850.p.1).  

 

 

 Relatos históricos como o de Conde Montpellier, Edouard Séguin e outros, nos 

proporciona avistar na história os componentes para base da atual psicoeducação, que é o 

interesse por aquele que necessita ser ensinado, o reconhecimento de que o que for aprendido 

pode mudar o curso de uma vida e ir de encontro às necessidades do outro, visando integrá-lo 

ao meio em que vive (LEBON, 1997).  
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   A Psicoeducação teve um diferencial dentro do processo de renovação da sociedade 

canadense, quando o pensamento humanista começou a inspirar mudanças nas instituições de 

saúde mental, modificando as interações dos profissionais de saúde, pacientes e familiares. O 

Canadá foi o primeiro a adotar o novo modelo terapêutico que se enquadrou nas necessidades 

apresentadas no contexto da saúde na época, surgindo como uma alternativa, dotada de 

princípios e de métodos de atuação qualificando o profissional a atingir seus objetivos na 

reinserção familiar do paciente, outrora institucionalizado (BAZON, 1997; BAUML et al., 

2006). 

 

 Com o processo de desinstitucionalização dos doentes psiquiátricos, surgiram estudos 

que  demonstram  que o  conjunto das circunstâncias ou condições familiares estão 

diretamente ligados a apresentação dos transtornos mentais. A mudança deste contexto 

familiar, para um ambiente mais ameno e acolhedor tem sido o objetivo de intervenções 

psicoeducativas voltadas para famílias do paciente. O sentimento de impotência, diante de um 

diagnóstico de transtorno mental, traz ao ambiente e familiar uma carga expressiva de estresse 

e a capacidade de entender a doença e orientações de como enfrentá-la são de suma 

importância para superar este momento (GUEDES, 2011). 

 

 Na década de 80, a psicoeducação foi reconhecida em países de idioma alemão, como 

uma abordagem terapêutica focada na educação especializada, na orientação e informação 

dentro do contexto da abordagem cognitivo-comportamental. Onde os pacientes e seus 

familiares ou cuidadores são capacitados para saber agir diante da patologia. O objetivo é 

reduzir o sofrimento dos envolvidos neste sistema patológico (BAUML et al.,2006). 

 

 Na Espanha a eficácia da psicoeducação em saúde mental ficou consolidada com o 

Programa de Transtorno Bipolar de Barcelona, com grupos que apresentavam diversos 

episódios e não aderiam ao tratamento farmacológico, levando-os a entender a causa da 

negação em aderir ao tratamento, assim como a sintomatologia e outras peculiaridades, como 

o fator biológico. É comum os pacientes terem dúvidas, mitos, preconceitos e estigma 

relacionado à doença, os encontros é o local para receber esclarecimentos e falar abertamente 

sobre todos os assuntos. Na literatura atual, faz parte do desenvolvimento das atividades 

psicoeducativas uma apresentação organizada da doença de forma o mais clara possível para o 

entendimento do paciente, seus familiares ou cuidadores. (PEREIRA, 2010; COLOM, 

VIETA, 2004).  



35 
 

 

 

 

Figura 1. Conteúdo programático usado no programa psicoeducativo de Barcelona 

 Fonte: COLOM, VIETA, 2004 

 

 

 

 

  



36 
 

.3.2. A psicoeducação e o Transtorno Bipolar. 

 

 Podendo ser considerada como uma terapia interventiva, com a meta principal de 

aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso e um melhor convívio social e familiar, a 

psicoeducação dispõe de um movimento contínuo de troca de conhecimentos entre o 

profissional da area de saúde, paciente e familiar. Entre os vários métodos utilizados nesta 

abordagem, se faz uso de equipamentos de multimídia, folhetos informativos e outros que 

possam facilitar a compreensão do paciente. A finalidade é psicoeducativo desde o início até o 

final do tratamento com encontros individuais ou coletivos, sendo o tema principal a demanda 

do paciente, onde a atribuição do profissional de saúde é ensinar como agir e buscar 

alternativas para melhorar as relações do paciente ((FIGUEIREDO et al., 2010, 

LEBON,1997; COLOM ; VIETA, 2004). 

 

 A abordagem psicoeducativa, deve favorecer a pessoa e não seu problema, priorizar os 

laços familiares, interações sociais do paciente e seus cuidadores. Os comportamentos 

positivos devem ser reforçados e extintos os negativos, promovendo uma mudança na visão 

da doença e atitudes da pessoa portadora de TB. A psicoeducação é um método promovedor 

de adesão ao tratamento psicofarmacológico, com a pretensão de proporcionar a compreensão 

da sintomatologia da doença, reduzir os episódios maníacos ou depressivos, diminuir as 

recaídas e internações, favorecer a convivência social, saber como lidar com as crises e o 

sentimento de culpa que é sintoma da doença (COSTA, SILVA, 2011). 

 

O que faz com que a psicoeducação seja revolucionária é justamente que ela fez uma 

ciência e uma arte do compartilhar da relação e da ação educativa no cotidiano, que 

muitas vezes, consideramos banal e insignificante. Revolucionária também é 

lembrando a todos que o sujeito está no centro de toda intervenção que todos seus 

gestos, suas palavras, seus silêncios constituem uma linguagem e que escutar esta 

linguagem é permitir-lhe a existência, é favorecer a criação de uma identidade, a 

emergência de uma autonomia (LEBON, 1997.p.13). 

 

 

  A psicoeducação, desenvolvida a partir da década de 1970 é uma das abordagens 

usadas no tratamento dos transtornos mentais e seus cuidadores, utilizando técnicas que 

podem ser individuais ou em grupo, voltada para disponibilizar informações teóricas e 

práticas que promovam ao público alvo compreender a doença e a capacitação de habilidades 

para enfrentar dificuldades. O objetivo é usar estratégias educacionais para abordar, temas 

como o diagnóstico, causas, sintomas, curso e prognóstico da doença, tratamento 

http://www.sinonimos.com.br/atribuicao/
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farmacológico, questões psicossociais, identificação de sintomatologia para prevenção de 

recaídas, administração das crises, importância de cultivar hábitos saudáveis, práticas de 

como lidar o com o estigma social, habilidades para resolver problemas apresentados no 

cotidiano, capacitar o paciente tornando-o apto para lidar com a doença de forma consciente, 

facilitar a adesão ao tratamento, promover autonomia do paciente, promover aceitação e 

melhor qualidade de vida no âmbito familiar, favorecer a convivência familiar (PEREIRA et 

al., 2010; MORENO et al., 2005; SANTIN et al., 2005; SUPPES, DENNEHY, 2009; 

COLOM; VIETA, 2004 ; GRINBERG et al., 2010; FIGUEIREDO, et al., 2009). 

 

 A psicoeducação na rotina dos doentes bipolares objetiva que tenham uma vigilância 

em relação à sintomatologia pré-episódios. Com maior acesso ao tratamento psiquiátrico, 

psicofármaco, clinico e psicoterápico há maior percentual de reabilitação social.As ações  

psicoeducativa têm a finalidade de  envolver ativamente a família, o doente e os diversos 

profissionais da saúde mental, em um trabalho de cuidados contínuos.Hoje a psicoeducação é 

parte do tratamento de rotina de transtorno bipolar, e se encaixa no seu modelo médico, o que 

reduziu acentuadamente a duração dos episódios, hospitalizações e problemas de adesão. 

Além disso, ele não perde eficácia ao longo do tempo e sua implementação envolve uma 

poupança de recursos de saúde.No caso do TB o principal objetivo da intervenção 

psicoeducativa é capacitar os portadores a enfrentarem a patologia, ou seja, compreenderem 

de forma teórica e prática o que lhes acontece, possibilitando, assim, que lidem de forma 

promissora com as consequências desta. Isso significa fornecer uma margem de compreensão 

sobre a complexa relação entre a doença, os sintomas, a personalidade, o ambiente 

interpessoal e os efeitos colaterais da medicação (MENEZES et al., 2012; PEREIRA et al., 

2010; MORENO et al., 2005; SANTIN et al., 2005; SUPPES;DENNEHY, 2009; COLOM; 

VIETA, 2004 ; GRINBERG et al., 2010; FIGUEIREDO, et al., 2009).  

 

[...] A psicoeducação se apresenta como um modelo eficaz para adesão ao 

tratamento psicofarmacológico, melhor compreensão e entendimento do transtorno, 

redução do número de episódios maníacos, menor número de recaídas e internações, 

aumento do funcionamento social bem como para um melhor manejo de situações 

de crise e sentimentos de culpa. Da mesma forma, a psicoeducação se apresenta 

como uma alternativa importante para familiares de pacientes com transtorno 

bipolar. Conclui-se que a psicoeducação, embora não substitua o tratamento 

medicamentoso, tem se mostrada efetiva na otimização significativa dos efeitos dos 

tratamentos farmacológicos e de seus resultados além de apresentar características 

preventivas para recaídas e para saúde mental dos familiares (FIGUEIREDO et 

al.,2009.p.1). 
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 Ações psicoeducativas realizadas em grupo apresentaram dados positivos na 

prevenção do paciente para possíveis episódios bipolares (maníacos ou hipomaníacos, mistos 

ou depressivos) prevenindo novas recaídas. Nos encontros, a proposta é abordar a cronicidade 

da doença, comorbidades, controle pessoal, possibilitar ao paciente identificar os 

desencadeadores dos episódios, lidar com a sintomatologia, facilitar a criação de rotinas e 

hábitos de sono. É importante enfatizar as medidas educativas nos períodos de eutimia, já que 

o estado depressivo leva o paciente a observar e reter os aspectos negativos dos encontros, 

construindo cognições negativas que dificultam o aprendizado, enquanto na mania, por causa 

da falta de concentração, o paciente tem maior dificuldade para reter as informações 

(PEREIRA et al., 2010; COLOM; VIETA, 2004).  

 

 No caso especifico do TB a programação começa por introduzir conhecimento do que 

é o transtorno, base causal e fatores provocadores dos episódios, mania, hipomania, depressão 

e estados mistos, curso e desfecho da doença, gravidez, psicofarmacologia e terapias 

alternativas, riscos associados ao abandono do tratamento, álcool e outras drogas, 

identificação precoce de episódios bipolares, identificação precoce de episódios depressivos e 

mistos, o que fazer frente ao surgimento de uma nova fase, regularidade no modo de vida, 

técnicas de gerenciamento do estresse, técnicas de resolução de problemas e sessão final 

(PEREIRA et al., 2010; MORENO, et al., 2005; SANTIN et al., 2005; SUPPES, DENNEHY, 

2009; COLOM, VIETA, 2004; GRINBERG et al., 2010; FIGUEIREDO, et al., 2009).  

 
Recentemente, o uso da psicoeducação como uma ferramenta profilática adicional 

tem sido reconhecido por várias prestigiadas diretrizes de tratamento, ampliando e 

atualizando os paradigmas de tratamento dos transtornos bipolares. Os clínicos 

devem ter isso presente na prática diária com pacientes bipolares, especialmente 

porque os benefícios - em termos de menos recaídas e internações - são 

inquestionáveis e o custo muito baixo. Para isso, há uma necessidade emergencial 

em treinar profissionais em boas habilidades de comunicação e técnicas 

psicoeducacionais para implementar em nível mundial sua utilização em transtornos 

bipolares (COLOM;VIETA, 2004.p [50]). 
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Conclusão 

 A atuação conjunta de vários profissionais  da area da saúde,  cada um com seu saber e 

técnicas, tende a produzir benefícios  para os portadores de transtornos mentais e na  

qualidade de vida destes. Na variedade de literatura sobre o assunto, observa-se que educar o 

paciente, fazendo-o capaz de obter e por em prática o máximo de informações, possibilita 

mudar sua visão a respeito da patologia e melhorar sua postura diante da vida, tirando-o do 

lugar de louco, para ser gerenciador de seu próprio bem estar. 

 No caso do TB o tratamento medicamentoso é imprescindível, mas acreditar que todo 

paciente segue a prescrição médica é utópico. Por isso as ações de intervenção para a adesão 

ao tratamento são necessárias e devem ser integradas ao tratamento, desde o momento do 

diagnóstico. 

 A interrupção do tratamento muitas vezes se dá devido ao paciente sentir-se curado 

após algum tempo de uso dos psicofármacos, ou nos episódios hipomaníacos e atingir um 

nível estável de humor, o que na verdade é um dos momentos de maior cuidado para quem 

acompanha o paciente, devido à periculosidade que há na evolução para um  episódios de 

mania e a total falta de condições de seguir prescrições. Dentro deste contexto surge a 

metodologia psicoeducativa. Que leva o paciente e familiares estarem atentos a sinais e 

sintomas pré episódios, a lembrar de horários dos remédios, dosagem prescrita, a hora certa de 

procurar uma unidade psiquiátrica  e o mais importante, ver o TB, como qualquer outra 

doença crônica como, diabetes, hipertensão e outras que precisam de tratamento contínuo.  

  Um dos fatores de haverem poucas informações para o paciente de TB é que se 

presume que o paciente portador de doença mental não é capaz de aderir a um tratamento 

educativo, diferentemente de outros pacientes crônicos, não mentais. Mesmo com o baixo 

custo apresentado na implantação da psicoeducação em postos de saúde, ambulatórios e 

demais locais de tratamento, são poucos os locais que oferecem este serviço e capacitação 

para profissionais da saúde mental.  

                Todo material usado nesta pesquisa tem origem em coletas de dados em diversas 

áreas da saúde, principalmente em saúde mental. É resultado de material científico coletado 

por um período de oito anos de pesquisa particular, finalizando nesta síntese do conteúdo que 

a ciência hoje apresenta como o espectro bipolar. 
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 O Transtorno Bipolar não é uma deficiência cognitiva é um transtorno que envolve 

movimento, energia, vigor, oscilação de vida! A bipolaridade representa a binaridade da vida 

em sua alternância de polos. O polo da alegria do animo, euforia e o polo da tristeza, da 

depressão, da falta de perspectiva, da angustia, do desejo de morrer. 

 Olhar o espectro bipolar apenas pelo olhar cientifico é pouco. Olhar o espectro bipolar 

pela lente do olhar de um portador de bipolaridade, também é pouco. Pois está lente pode 

estar embaçada pela angustia da própria bipolaridade. Mas são olhares que devem ser feitos, 

caminhos que devem ser trilhados por profissionais e portadores e por profissionais 

portadores do transtorno ou qualquer outro que tiver interesse no assunto. 

O diagnóstico do TB tem crescido, diante de novos especificadores. Mas ainda não se 

encontrou a cura. Sequer um remédio amplamente eficaz, foi encontrado. Pois intrínseca as 

características do transtorno, as alterações comportamentais está à personalidade, a 

subjetividade do portador do transtorno. A variedade sintomática depende da subjetividade do 

sujeito portador do transtorno. 

A esperança principal é que este trabalho possa contribuir com as informações 

científicas contida nele é que este depoimento possa deixar um questionamento em aberto, 

instigando a outros portadores de TB a apresentarem  o outro lado da doença. Não existe um 

ponto final na questão da bipolaridade, farmacologicamente, psicologicamente, familiarmente 

ou socialmente. Existem sim, milhares de pontos de interrogações e milhares de portadores 

que anseiam que surja alguma resposta, porque é um transtorno extremamente angustiante. 
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APÊNDICE 

 

O sol e a sombra 

 

O sentimento é de sofrimento, sem dor, sem forma, sem cor, pavor... 

Traz   ardência, aceleração ou desfalecimento. 

Lateja, um descontrole interior. 

Possível de sentir, impossível fugir! 

Basta fechar os olhos , pulsar, pulsar 

e não tem forma para controlar.  

Vem como uma sombra, se esgueirando,  

tomando espaços e roubando forças.  

A energia se esvaí, como se houvesse um enorme canal de saída, 

abruptamente se perde a alegria, vontade de vida. 

Só resta se recolher, encolher, isolar, tomar a dose diária 

e  esperar, até passar.  

Neste momento a tristeza é permanente, tudo perde o sentido, torpor, horror. 

Palavras inimigas de ânimo. 

Levanta! Sai deste quarto!  

Só aumentam a sensação de fracasso, desamparo e vergonha. 

Vergonha de outros perceberem a insanidade, 

vergonha do estigma da loucura,  

vergonha do olhar fosco,parado, 

vergonha do olhar piedoso! Coitado! 

Vai passar ! 

Dias , semanas recomeçar,  

outro ciclo completar.  

Seja sol ou chuva o dia que passar  será radiante.  

Voltar as atividades, recuperar o tempo perdido. 

 Viver, viver , viver! 

 Ah, como tudo é grandioso, maravilhoso!  

Ar, cheiros , mar, o meu mar! 

O meu Omar, ondula como eu! 
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Os sentidos se ampliam como se fossem gigantescos sensores. 

Questões outrora difíceis de resolver , se apresentam com resultados e soluções repentinas.  

Genialidade, criatividade, insanidade! 

Há  viço, há vida, o olhar brilhante, a vaidade , gosto de si . 

Ânimo, disposição , energia, libido.  

Mas no íntimo o medo! 

Medo da sombra que pode voltar! 

Sempre o medo da sombra voltar!  

Sombra que traz consigo o desejo de morrer,  

sombra que impede de seguir adiante, sombra neutralizante!  

É atraente tomar todos os comprimidos de uma só vez, 

subir na barra de proteção da Ponte Rio-Nitéroi,   

abrir os braços e simplesmente soltar o corpo.  

Isso não pode ser feito, destruiria a minha família! 

Se alivio meu sofrimento pela morte, 

assassino minha família pela dor.  

Então me apego à fé.  

No desespero encontro confiança na fé.  

Na dor da loucura encontro remédio na fé. 

Não se sabe o que realmente acontece nesse sobe e desce bipolar. 

Mas ficam marcas profundas, medos, muitos medos, pavores. 

A cada crise uma cicatriz, que não se fecha. 

Amanhã ao acordar quem serei? 

Amanhã, o que poderei? 

A loucura não é uma escolha, mas a opção de lutar contra ela é. 

E eu optei em lutar!  

 

 

Mirian Valentim  
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RESUMO 

 

BARBOZA, Sergio Luiz Gomes.  Atuação do Psicólogo na Área Segurança e Saúde no 

Trabalho.  Trabalho de conclusão de curso – Centro Universitário Uniabeu, Rio de 

Janeiro, 2015. 

 

A área da saúde e segurança no trabalho busca a prevenção, atenuação ou eliminação 

dos acidentes e doenças relativa ao trabalho e tem uma legislação que baliza essa 

possibilidade, usa como instrumento principal, um serviço especializado de engenharia 

de segurança e medicina do trabalho, no entanto, o transtorno mental tem sido a terceira 

causa de afastamento do trabalho no Brasil, com prognóstico da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) em alcançar o segundo lugar em 2030.  A psicologia do trabalho não 

parece ter um espaço definido neste contexto, através de uma breve revisão literária 

quanto a psicologia do trabalho, esta pesquisa pretende eliciar uma discussão de 

obrigatoriedade do psicólogo nas organizações, visto que este é um profissional que 

pode contribuir com instrumentação exclusiva,  bem como   especificidade na atenuação 

ou eliminação dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. 

 

Palavras-chave: Sesmt Cerest Psicologia Organizacional, Segurança do Trabalho. OIT 

ONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The area of health and safety at work aims at prevention, mitigation or elimination of 

accidents and illnesses on the job and has legislation that goal this possibility, uses as its 

main instrument, a specialized service of safety and occupational health engineering, 

however the mental disorder has been the third leading cause of absence from work in 

Brazil, with prognosis of the World Health Organization (WHO) to reach the second 

place in 2030. the work of psychology does not seem to have a space defined in this 

context, through a brief literature review as the psychology of work and organizations 

intended to elicit a discussion of mandatory psychologist in organizations since this is a 

professional who can help with exclusive instrumentation and specificity, the alleviation 

or elimination of mental disorders related to work.. 

Keywords:  Sesmt Cerest organizational psychology, Safety OIT, ONU 
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INTRODUÇÃO 

As relevantes e aceleradas transformações que tem ocorrido no âmbito econômico, político, 

nas relações de produtividade e também nas relações sociais nos fazem perceber as mudanças 

estruturais no funcionamento organizacional.  Essas alterações nos tornam responsáveis pela 

expansão do campo de atuação do psicólogo. O pensamento tradicional das áreas da Medicina 

do Trabalho, da Saúde Ocupacional e da Psicologia não tem dado a atenção necessária para 

essas mudanças. Nas duas primeiras áreas mencionadas continua a se priorizar os aspectos 

físicos, mecânicos, químicos e biológicos dos ambientes laborais como fatores de risco à 

saúde dos trabalhadores. Enquanto que na última, a atenção ainda se concentra nos aspectos 

intrassubjetivos e, quando muito, estende-se aos intersubjetivos. (SELIGMANN-SILVA et al, 

2010) 

          Os efeitos dessas duas faces de debilidade do trabalho contemporâneo podem ser vistos 

nas estatísticas de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os transtornos mentais 

chamados menores atingem 30% dos trabalhadores ocupados e os transtornos mentais graves, 

cerca de 5% a 10% (VASCONCELOS, 2008).  

          Por ter sido técnico de segurança no trabalho durante 12 anos em uma grande 

organização, foi possível experienciar o contexto que se apresenta nas primeiras linhas desta 

introdução. Ao cursar a graduação de psicologia, que se iniciou em 2011, passados dois anos 

meio, tive a oportunidade nas aulas de Psicologia Organizacional com a Mestre Fatima 

Antunes de ser estimulado a falar no trabalho final de curso sobre a relação da psicologia com 

a área de segurança e saúde no trabalho, o que fez todo um sentido para minhas indagações 

acadêmicas, sendo razoável pensar a atuação do psicólogo na área da saúde e segurança no 

trabalho. 

  É sabido que a Psicologia, como atividade profissional, tem seu grande foco de 

reconhecimento nas práticas clínicas, e, embora historicamente o psicólogo brasileiro tenha 

esse como seu maior campo de atuação e reconhecimento social, a pesquisa do Conselho 

Federal de Psicologia realizada em 1988 colocava a Psicologia Organizacional como a 

segunda maior área de atuação dos profissionais (CFP, 1988). Em 2000, a prática denominada 

organizacional ou do trabalho foi tida como 3ª área de atuação, com 12,4% de profissionais 

(WHO & CFP, 2001). 
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            Mediante o exposto, conhecer a legislação relativa à segurança no trabalho no mundo, 

que é a Organização Internacional do Trabalho – (OIT), bem como suas deliberações, a 

legislação brasileira relativa à saúde do trabalhador através Constituição Federal, as normas 

regulamentadoras, verificar a saúde mental do trabalho, tomar conhecimento do crescimento 

do transtorno mental, entender o espaço em que a psicologia está implicada  e como se dá  a 

atuação do psicólogo na organização,  que tem sido dividida com os chamados coaching em  

um campo novo de atuação e perceber que este é um fator conflitante quanto a especificidade 

desses profissionais dará elementos suficientes para uma possibilidade de discussão em defesa 

da obrigatoriedade do psicólogo nas organizações. 

      Para lidar com uma perspectiva de prevenção, conforme é objetivo do Serviço 

Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina no Trabalho (SESMT) em atenuar ou 

eliminar os infortúnios, conflitos e transtornos mentais nas instituições, empresas e 

organizações, as práticas psicológicas tem evidentemente uma contribuição fundamental.  

       Esta pesquisa, portanto pretende ser apenas o start-up de muitas publicações para 

discutir a obrigatoriedade dos psicólogos nas organizações como perspectiva de ser o ponto de 

equilíbrio para o não crescimento de transtorno mental relativo ao trabalho. 
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CAPÍTULO I 

LEGISLAÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO 

MUNDO 

 O fortalecimento da legislação de saúde e segurança do trabalho surgiu a partir de 

algumas reivindicações do movimento sindical operário no final do século XIX e começo do 

século XX. Estas solicitações estavam associadas à limitação da jornada de trabalho de 8 

horas diárias perfazendo 44 horas semanais, proteção à maternidade, à luta contra o 

desemprego, à definição da idade mínima de 14 anos para o trabalho na indústria e à proibição 

do trabalho noturno de mulheres e menores de 18 anos. Muitas destas reivindicações 

necessitavam de serem respondidas pela Organização das Nações Unidas – ONU, mas com a 

criação da Organização Internacional do Trabalho – OIT, estas questões foram absorvidas 

assim como a legislação sobre saúde e medicina do trabalho, que realiza convenções e 

recomendações para articular praticas relativas aos trabalhadores ao redor do mundo.  (OIT, 

2015) 

      A OIT surgiu em 1919 com a missão histórica de promover oportunidades para que 

homens e mulheres possam ter um trabalho produtivo e de qualidade, em condições de 

liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas. Considerada condição fundamental para 

a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, garantia da governabilidade 

democrática e o desenvolvimento sustentável, com uma estrutura tripartite. Diferencia-se de 

outras agencias das nações unidas nos quais representantes dos empregados e trabalhadores 

tem a mesma voz que representante dos governos. (LIMA et´al 2005). Uma das convenções 

pertinentes e de Nº 155:  

Artigo 4 

1. Todo Membro deverá, mediante consulta com as organizações mais 

representativas de empregadores e de trabalhadores interessadas e tendo em conta as 

condições e prática nacionais, formular, pôr em prática e reexaminar periodicamente 

uma política nacional coerente em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e 

meio ambiente de trabalho.                                      

 2. Esta política terá por objetivo prevenir os acidentes e os danos para a saúde que 

sejam consequência do trabalho, guardem relação com a atividade de trabalho ou 

sobrevenham durante o trabalho, reduzindo ao mínimo, na medida em que seja 

razoável e factível, as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente de trabalho 

(BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego Disponível em < 

http://www.mte.gov.br/ 05-10-2015).           
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 A Organização Internacional do Trabalho – OIT é uma agencia com credibilidade para 

tratamento de infortúnios que advém das práticas exploradoras do trabalhador no nível 

internacional e tem como objetivo principal, nortear aos países a criarem mecanismos com 

força de lei para atenuação ou eliminação de injustiça no âmbito do trabalho.  

           Ao redor do mundo, nos últimos anos mudanças na legislação do trabalho ocorreram 

em razão da economia, da qualidade de vida e do bem estar dos trabalhadores. Em uma breve 

pesquisa em países como França, Bulgária e Japão, foi possível verificar que eles atualizaram 

suas legislações trabalhistas de modo a promover maiores ações quanto à saúde mental de 

seus trabalhadores. Destaco o Japão através do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar 

(MHLW), em que, o órgão implementará  até Dezembro de 2015, uma medida, que obriga as 

empresas que possuem mais de 50 funcionários uma verificação anual de estresse de seus 

colaboradores. Esta intervenção parte do ministério da saúde do Japão, que tem sua motivação 

devido ao crescimento de pedidos de afastamento por transtorno mental: 

O número de reivindicações feitas pelos trabalhadores acidente Seguro Acidente 

devido à doença mental tem aumentado nos últimos anos. Durante o ano fiscal de 

abril de 2013 a Março de 2014, mais de 1409 pedidos de seguro benefícios devido à 

doença mental foram submetidos à fiscalização das normas laborais escritórios. Isso 

inclui 177 reclamações de suicidas ou tentativas de suicídio do funcionário.  

(MHLW, 2014)
1
 

 

1.1 PRINCÍPIOS ERGONÔMICOS RELACIONADOS À CARGA DE 

TRABALHO MENTAL (ERGONOMIA COGNITIVA) 

 O estresse mental é definido como: “
2
todas as influências possíveis de serem 

avaliadas, que são exercidas sobre o ser humano a partir de fontes externas e que o afetem 

mentalmente.”.  

 As fontes de estresse laboral incluem: exigências das tarefas (por exemplo, manter a 

concentração, responsabilidade por outras pessoas), condições físicas (por exemplo, 

iluminação, ruído), fatores sociais e organizacionais (por exemplo, estrutura de controle, 

estrutura de comunicação, clima organizacional), fatores sociais, externos à organização (por 

exemplo, situação econômica), ambiguidade de metas, complexidade das exigências da tarefa, 

adequação das informações, ambiguidade de informações, discriminação de sinal. E outras 29 
                                                             
1
Conteúdo extraído do site oficial do Ministério da Saúde Trabalho e Bem Estar do Japão  

2
 Está e uma definição do MHLW, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Japão Disponível em  

http://www.mhlw.go.jp/ >Acesso em 10-11-2015. 
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características das tarefas influenciam a intensidade da carga de trabalho mental e são fontes 

de fadiga. Desta forma, as reações psicológicas e comportamentais tendem a ser, em curto 

prazo: o sofrimento mental, a fadiga, sentimentos de monotonia, atenção reduzida, e 

saturação. (I-WHO, 2008) 

 

1.2 LEGISLAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO 

BRASIL 

 A Constituição Brasileira com relação ao trabalho assegura direitos fundamentais a 

prevalência da vida, a dignidade da pessoa humana e o trabalho digno.  Tendo sido a 

Constituição Federal de 1988 – CF/88 ampliada especialmente no que diz respeito às normas 

de proteção a saúde e a segurança do trabalho conforme texto abaixo: 

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros               que 

visem à melhoria de sua condição social: 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança. 

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 

perigosas, na forma da lei. 

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 

indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito 

e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos. 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservam- na para as presentes e 

futuras gerações. 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 

(BRASIL. Constituição, 1988) 

 

               Temos ainda a observância de algumas leis relativas ao trabalho, que seguem a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) Capítulo V, Título II uma portaria do Ministério do 

Trabalho e Emprego - MTE que consolida uma legislação efetiva para o trabalhador 

brasileiro, a saber: a portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE que 

regulamenta a criação de Normas Regulamentadoras – NR´s que estabelece toda a legislação 

de saúde e segurança do trabalho para as empresas que possuem empregados com vínculo 
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empregatício, através de carteira assinada. Este conjunto de Normas Regulamentadoras NR´s 

publicadas são revisadas ao longo dos anos e regulamentam e fornecem orientações sobre 

procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho. Neste sentido, a 

legislação brasileira referente à proteção e a saúde do trabalhador, nas esferas Federal, 

Estadual, Distrital e Municipal, em comparativo com as leis mundiais, podemos dizer, que se 

trata de uma das melhores em termos mundiais. (Sousa e Souza, 2007).
3
             

           Abaixo em uma descrição resumida, apresenta-se cada uma das 
4
NRs. 

           Norma Regulamentadora Nº 01 disposições gerais estabelece uma informação geral 

para o cumprimento e delegação das normas regulamentadoras. 

  Norma Regulamentadora Nº 02 Inspeção Prévia Consiste em informar sobre o inicio 

de todas as instalações ou edificações e como estas devem proceder junto ao Ministério do 

Trabalho e Emprego bem como inspeciona-las antes de qualquer atividade. 

            Norma Regulamentadora Nº 03 Embargo ou Interdição Estabelece parâmetros para 

interditar as instalações que trazem riscos iminentes ao trabalhador.  

       Norma Regulamentadora Nº 04 Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho Dispõe de como deve ser um Serviço Especializado em engenharia 

de segurança e em Medicina no Trabalho bem como seu dimensionamento.  

      Norma Regulamentadora Nº 05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Esta 

comissão deve trabalhar para a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de 

modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a 

promoção da saúde do trabalhador. 

           Norma Regulamentadora Nº 06 Equipamentos de Proteção Individual – EPI Tem como 

objetivo regular todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 

destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

       Norma Regulamentadora Nº 07 Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

– PCMSO estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os 

                                                             
3
 Marco Antônio de Sousa Souza Graduado em Direito pela Universidade Católica de Brasília (2007). Professor 

universitário - FACULDADE UNISABER. Pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Processual do 

Trabalho pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC/RS. 
4 Todas as Normas regulamentadoras estão disponíveis e site do ministério do trabalho e emprego em 

http://acesso.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm 
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empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

 Norma Regulamentadora Nº 08 Edificações estabelece a obrigatoriedade de 

elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 

trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

           Norma Regulamentadora Nº 09 Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 

estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos 

trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da 

ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, 

tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

       Norma Regulamentadora Nº 10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de 

controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores 

que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 

        Norma Regulamentadora Nº 11 Transporte, Movimentação, Armazenagem e 

Manuseio de Materiais trata da segurança para operação de elevadores, guindastes, 

transportadores industriais e máquinas transportadoras. 

       Norma Regulamentadora Nº 12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 

definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a 

saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a 

prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas 

e equipamentos de todos os tipos, e ainda à sua fabricação, importação, comercialização, 

exposição e cessão a qualquer título, em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da 

observância do disposto nas demais Normas Regulamentadoras - NR aprovadas pela Portaria 

n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, nas normas técnicas oficiais e, na ausência ou omissão 

destas, nas normas internacionais aplicáveis. 

        Norma Regulamentadora Nº 13 Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações estabelece 

requisitos mínimos para gestão da integridade estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão 
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e suas tubulações de interligação nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e 

manutenção, visando à segurança e à saúde dos trabalhadores. 

             Norma Regulamentadora Nº 14 Fornos estabelece requisitos para os fornos, para 

qualquer utilização, devem ser construídos solidamente, revestidos com material refratário, de 

forma que o calor radiante não ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos pela Norma 

Regulamentadora – NR 15. 

     Norma Regulamentadora Nº 15 Atividades e Operações Insalubres  tem como objetivo 

apresentar os critérios para  atenuação ou eliminação de Limite de Tolerância, a concentração 

ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao 

agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. 

     Norma Regulamentadora Nº 16 Atividades e Operações Perigosas estabelece o 

adicional de 30% (trinta por cento) para os trabalhos em atividades e operações perigosas. 

 Norma Regulamentadora Nº 17 Ergonomia visa a estabelecer parâmetros que 

permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho 

eficiente. 

       Norma Regulamentadora Nº 18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de 

organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos 

de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da 

Construção. 

   Norma Regulamentadora Nº 19 Explosivos delimita como deve ser feito o deposito 

manuseio e armazenagem 

         Norma Regulamentadora Nº 20 Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e 

Combustíveis estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho 

contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, 

armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos 

combustíveis. 

Norma Regulamentadora Nº 21 Trabalho a Céu Aberto delimita critérios para proteção de 

trabalhadores em espaços abertos. 
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       Norma Regulamentadora Nº 22 objetivos disciplinar os preceitos a serem observados 

na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o 

desenvolvimento da atividade mineira com a busca permanente da segurança e saúde dos 

trabalhadores. Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. 

       Norma Regulamentadora Nº 23 Proteção Contra Incêndios prevê que Todos os 

empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a 

legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. 

       Norma Regulamentadora Nº 24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 

Trabalho tem como objetivo estabelecer metas para condições sanitárias adequadas para saúde 

do trabalhador. 

       Norma Regulamentadora Nº 25 Resíduos Industriais define parâmetros para 

segregação e manipulação de resíduos industriais. 

   Norma Regulamentadora Nº 26 Sinalização de Segurança Estabelece as cores para 

identificação de tubulações industriais.  

       Norma Regulamentadora Nº 27 Revogada pela Portaria GM n.º 262, 29/05/2008 

Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

       Norma Regulamentadora Nº 28 Fiscalização e Penalidades Estabelece como deve ser 

feito a penalidade para os que não observam as Normas e não cumprem suas recomendações.  

       Norma Regulamentadora Nº 29 Segurança e Saúde no Trabalho Portuário Regular a 

proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, facilitar os primeiros socorros a 

acidentados e alcançar as melhores condições possíveis de segurança e saúde aos 

trabalhadores portuários. 

Norma Regulamentadora Nº 30 Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário proteção e a 

regulamentação das condições de segurança e saúde dos trabalhadores aquaviários.  

       Norma Regulamentadora Nº 31 Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, 

Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura estabelecer os preceitos a serem 

observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o 
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planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, 

exploração florestal e aquicultura com a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho. 

         Norma Regulamentadora Nº 32 Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos 

de Saúde tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de 

medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem 

como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. 

             Norma Regulamentadora Nº 33 Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços 

Confinados estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaços confinados e o 

reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a 

garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou 

indiretamente nestes espaços. 

         Norma Regulamentadora Nº 34 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção e Reparação Naval Estabelece os requisitos mínimos e as medidas de 

proteção à segurança, à saúde e ao meio ambiente de trabalho nas atividades da indústria de 

construção e reparação naval. 

         Norma Regulamentadora Nº 35 Trabalho em Altura estabelece os requisitos mínimos 

e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a 

organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores 

envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. 

      Norma Regulamentadora N º 36 Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de 

Abate e Processamento de Carnes e Derivados. O objetivo desta Norma é estabelecer os 

requisitos mínimos para a avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes nas 

atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e derivados 

destinados ao consumo humano, de forma a garantir permanentemente a segurança, a saúde e 

a qualidade de vida no trabalho, sem prejuízo da observância do disposto nas demais Normas 

Regulamentadoras - NR do Ministério do Trabalho e Emprego. 

1.3 SESMT E AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

                         O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

é um departamento que faz parte do organograma interno das organizações e está submetido 

às ordens da empresa, bem como à constante fiscalização do Ministério do Trabalho e 



23 
 

Emprego, pois a sua estrutura, os seus profissionais e as suas respectivas finalidades estão 

submetidos à legislação de segurança do trabalho. Assim, não é possível ter um SESMT 

constituído e estruturado fora das normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE em contrapartida, não há impedimento de que uma determinada empresa 

venha ampliar as prerrogativas do seu SESMT além do que determina a legislação de 

segurança, desde que esta ampliação não venha a causar prejuízo ao trabalhador.  

              A NR4 que estabelece uma equipe de saúde no trabalho especializada, e é conhecida 

nas organizações como Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho – SESMT conforme 4.1 e 4.4 abaixo: 

4.1 As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e 

indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos 

pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT manterão, obrigatoriamente, Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, com a 

finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de 

trabalho. 

4.4 Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho devem ser compostos por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança 

do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar 

ou Técnico em Enfermagem do Trabalho (NR 4 atualizada 2014 

 

           Podemos dizer que não há o profissional de psicologia na composição do SESMT  esta 

circunstâncias pode  interferir  quanto relação aos impactos do estresse do trabalhador  pois o 

psicólogo contribui para promoção de gerenciamento de estressores pela sua expertise  lhe  

dar com estresse fato que não evidenciamos nos componentes do SESMT. 

           Em um artigo de VASCONCELLOS 2011 como o titulo Rede Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST): reflexões sobre a estrutura de rede  traz uma 

proposta  analisar a experiência de oito anos da Renast destacando diversos aspectos de sua 

dinâmica de funcionamento, pretende-se demonstrar brevemente dados relativos ao Renast  de 

como esta balizado atualmente no âmbito governamental. O processo de construção da Rede 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador Renast definida na Portaria Nº 1.679/02 

representou o fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador no SUS, reunindo as 

condições para estabelecer uma política de estado e os meios para sua execução.  

           A RENAST tem como principal objetivo integrar a rede de serviços do SUS, voltados 

à assistência e à vigilância, para o desenvolvimento das ações de Saúde do Trabalhador. Essa 

estratégia está sendo implementada por uma rede regionalizada de Centros de Referência em 
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Saúde do Trabalhador que desempenham, na sua área de abrangência, função de suporte 

técnico, de educação permanente, de coordenação de projetos de assistência, promoção e 

vigilância à saúde dos trabalhadores.  

            A Portaria GM/MS 2.437 determina a ampliação da Renast de forma articulada entre o 

Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, por meio da: adequação e ampliação da rede de Centros de Referência em Saúde 

do Trabalhador – CERESTS, inclusão das ações de Saúde do Trabalhador na Atenção Básica 

e implementação das ações de vigilância e promoção em Saúde do Trabalhador. 

           De acordo com a Portaria GM/MS 2.437/05 que redefiniu a RENAST, os CERESTS 

desempenham o papel de suporte técnico e científico de pólos irradiadores da cultura da 

centralidade do trabalho no processo de produção social das doenças e, ainda, lócus de 

articulação inter e intra-setorial das ações de Saúde do Trabalhador no seu território de 

abrangência. 

            As atividades dos CERESTS devem, necessariamente, estarem articuladas com os 

demais serviços da rede do SUS e outros setores de governo que possuem interfaces com a 

Saúde do Trabalhador. Os mesmos devem orientar e fornecer retaguarda, a fim de que os 

agravos à saúde relacionados ao trabalho possam ser atendidos em todos os níveis de atenção 

do SUS, de forma integral e hierarquizada. Este suporte deve se traduzir pela função de 

inteligência, acompanhamento e práticas conjuntas de intervenção especializada, incluindo 

ações de vigilância e formação de recursos humanos. A composição segue uma estrutura que 

se distingue quanto a estadual e municipal. Conforme podemos visualizar abaixo: 

 

Fig.1 Anexo I do Manual Renast 2006 - Recursos Humanos 
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Mediante o exposto, podemos verificar que à palavra saúde do trabalhador aparece em 

todas as normas regulamentadoras – NR’s, e portarias e a pratica da psicologia, conforme 

dissemos anteriormente, não é definida, seja no âmbito público ou  privado. Poucas normas 

regulamentadoras tem uma menção direta no que tange a atribuição do profissional de 

psicologia, remetendo-nos a revisar algumas normas que trazem no seu texto as palavras 

avaliação psicossocial bem como delimita a atuação direta do psicólogo como veremos mais a 

adiante no decorrer deste trabalho. 
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CAPITULO II 

SAÚDE MENTAL NO TRABALHO 

 

            Há varias décadas o objeto de estudos de pesquisadores das áreas de psicologia, 

antropologia, sociologia, administração, entre outras é a relação entre saúde mental e trabalho, 

essas pesquisas começaram nos anos 50 com o estudo de LÊ GUILLANT (1954) e 

SIVADON (1952, 1957) sobre as afecções mentais que poderiam ser ocasionadas pelo 

trabalho. (CODO, 2006)  

  Christophe Dejours, psiquiatra francês a partir de 1980 introduziu uma nova teoria 

sobre a relação de trabalho e sofrimento psíquico com pesquisas que buscavam encontrar 

doenças mentais em trabalhadores semiqualificados evidenciaram não doenças mentais 

clássicas e fragilidades que favoreciam o surgimento de doenças do corpo. Constatando-se 

ainda comportamentos estranho e paradoxo (Estratégias defensivas) e consumo de bebidas 

alcoólicas (Dejours, 1992) e a esse novo modelo teórico, denominou “psicodinâmica do 

trabalho”, visto que se pretendia estudar as dinâmicas da relação do sujeito com a organização 

do trabalho que podem gerar fragilizações mentais. Para o autor as condições de trabalho têm 

como alvo o corpo, enquanto que a organização do trabalho atinge o funcionamento psíquico 

a organização do trabalho que pode apresentar-se como fator de fragilização mental dos 

indivíduos, fato que, torna as organizações corresponsáveis pela saúde mental de seus 

integrantes, CODO (2006, p. 186) diz: 

O trabalho é o modo de ser do homem, e como tal permeia todos os níveis de sua 

atividade, seus afetos, sua consciência, o que permite que os sintomas se escondam 

em todos os lugares: quem garante que o chute no cachorro ao retornar para casa não 

se deve a razões de ordem profissional?  

             A intenção desta pesquisa não é trazer um dado histórico minucioso quanto à saúde 

mental relacionada ao trabalho, mas sim apresentar dados referentes a dinâmica atual da 

relação saúde mental e prevenção relacionada ao trabalhador, visto ter sido crescente o 

numero de benefícios concedido pela agencia reguladora do ministério do trabalho tendo esta 

como causa.,  Um artigo sobre o mundo contemporâneo do trabalho e a saúde mental do 

trabalhador traz uma informação interessante com relação ao aumento de benefícios 

autorizados para trabalhadores relativos a transtorno mentais, demonstra uma discrepância 

entre o ano 2006 e 2009 conforme apresentado abaixo: 
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Fig. 2 - Gráfico extraído, Rev. bras. Saúde ocup., São Paulo, 35 (122): 187-191, 2010 

 

Fig. 3 - Disponível em http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/estatsticas/tabelas-cid-10/ 

              E os dados continuam discrepantes, no ano de 2015 são de 18.178, em comparativo 

com 2009, o que significa que houve um crescimento de 5.290
5
 em relação a 2009. 

Entendemos que a alta dos registros de doenças relacionadas ao trabalho a cada ano, elicia nos 

pesquisadores, investigar a relação do surgimento das doenças (físicas, mentais ou 

psicossomáticas) e organização do trabalho, principalmente a partir da década de 70. 

(VASCONCELOS, 2004) 

 Muitas mudanças ocorreram a partir desta data, entre elas: revolução tecnológica, 

interdependência global das sociedades econômicas e políticas, reestruturação produtiva 

                                                             
5 É uma fonte da previdência social dados abertos  atualizados em 2015.  Disponível em 

http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/dados-abertos-sst/ 
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(gestão flexível, formação de redes, fusões, incorporações etc.), o capital financeiro 

circulando com mais desenvoltura, geração de um novo sistema de comunicação digital, entre 

outras (Vasconcelos, 2004). Assim, é necessário uma postura de enfrentamento para essa nova 

realidade quanto a saúde mental, deste modo utilizar o que ZAER, 2014, APUD KARAZEK  

2001 diz: “Se houver aumento do suporte social há uma diminuição dos transtornos mentais.”  

 Utilizando como critério para diagnostico transtornos mental relacionado ao trabalho, 

conforme o código internacional de doença (CID10) que são observados para concessão de 

beneficio aos trabalhadores afastados pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), 

encontramos alguns transtornos mentais e de comportamentos que estão associados aos 

afastamentos. De acordo com a PORTARIA/MS N.º 1.339/1999: Demência em outras 

doenças específicas classificadas em outros locais (F02.8), Delirium, não-sobreposto à 

demência, como descrita (F05.0), Transtorno cognitivo leve (F06.7), Transtorno orgânico de 

personalidade (F07.0),  Transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado (F09.-), 

Alcoolismo crônico (relacionado ao trabalho) (F10.2), Episódios depressivos (F32.-), Estado 

de estresse pós-traumático (F43.1), Neurastenia (inclui síndrome de fadiga) (F48.0), Outros 

transtornos neuróticos especificados (inclui neurose profissional) (F48.8),  Transtorno do 

ciclo vigília-sono devido a fatores não-orgânicos (F51.2), Sensação de estar acabado 

(síndrome de burn-out g, síndrome do esgotamento profissional) (Z73.0) 

 Importante lembrar que em decorrência da primeira guerra mundial que os operários 

organizaram e conquistam o que Dejours chama de literalmente direito à vida; e a partir de 

então, os trabalhadores buscaram salvar o corpo dos acidentes, prevenir as doenças 

profissionais e as intoxicações e assegurar aos trabalhadores cuidados e tratamentos 

convenientes (DEJOURS, 1998). 

              Saúde mental relacionada ao trabalho parece ser um tema muito pertinente para uma 

perspectiva de desafios ao psicólogo (a) organizacional que de certa forma tem ainda uma 

estrutura de atuação voltada à conveniência das organizações. Atualmente, as práticas de 

Saúde Mental nas organizações tem se dado em um ambiente altamente pressionado para uma 

produtividade extrema onde o individuo deve estar pronto para a mudança e em se adequar as 

demandas do mercado. Para Dejours (1998), a vitima primeiramente do sistema não seria o 

aparelho psíquico, mas, o corpo disciplinado, dócil vencido as dificuldades relativa a ações 

laborativas, e assim projeta-se um corpo vulnerável, frágil, escravizado, isto pela privação de 

seu protetor natural, que é o aparelho mental. No período 1914 a 1968, a luta pela 
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sobrevivência operaria da lugar a luta pela saúde do corpo, passado o ano de 1968, observou-

se o que Dejours (1998) chama de desenvolvimento desigual das força produtivas.  Este 

período foi marcado por uma crise do sistema taylorista
6
 onde ocorreram paralizações de 

produção, sabotagem de produção, greves e absenteísmo, fatos que induzem a busca de 

soluções alternativas, para os respectivos problemas. De certo modo não está diferente de 

nossa historia atual. Logo podemos recorrer ao que o que diz SATO (2002): Segundo ele “os 

novos problemas de saúde do trabalhador devem-se a velhas razões” (p.45). Ou seja, 

parafraseando (SELIGMANN-SILVA, 1997) onde afirma, que as circunstancias de trabalho, 

o desemprego até mesmo a ameaça de perder este emprego poderá eliciar o sofrimento mental 

conduzindo aos chamados transtornos mentais bem como acidentes, doenças do trabalho 

podem interferir a saúde mental a quadros psicopatológicos específicos e a alterações no 

sistema nervoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
6   Taylorismo é uma concepção de produção, baseada em um método científico de organização do trabalho, 

desenvolvida pelo engenheiro americano Frederick W. Taylor (1856-1915). Em 1911, Taylor publicou “Os 

princípios da administração”, obra na qual expôs seu método. A partir dessa concepção, o Taylorismo, o trabalho 

industrial foi fragmentado, pois cada trabalhador passou a exercer uma atividade específica no sistema industrial. 

A organização foi hierarquizada e sistematizada, e o tempo de produção passou a ser cronometrado. Disponível 

em > http://www.infoescola.com/administracao_/taylorismo/ acesso em 30-11-2015 
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CAPITULO III  

 ATUAÇÕES DO PSICÓLOGO (A) DO TRABALHO 

             A inserção do psicólogo historicamente no contexto do trabalho, pode ser remontada 

ao desenvolvimento da própria Psicologia no Brasil, tem em seu entorno polêmicas que 

abrangem desde a sua denominação, as atividades que seriam de sua competência, até o lugar 

que o profissional de psicologia ocuparia na divisão capitalista do trabalho. (SAMPAIO 1998) 

Há registros na literatura de muitas tentativas de sistematização quanto evolução da área. Para 

SAMPAIO (1998) E FREITAS (2002), a Psicologia do Trabalho e das Organizações se 

desenvolveu no Brasil em três fases.  Sendo a primeira corresponde à chamada Psicologia 

Industrial, inaugurada em meados da década de 1930, neste contexto profissional ainda era 

chamado de psicotécnico.  

              O trabalho do psicólogo tinha como atividade primeiramente, a selecionar e a inserir 

profissionais no ambiente de indústrias, especialmente nas empresas ferroviárias. O segundo 

momento os autores identificam como a Psicologia Organizacional, representando uma 

ampliação do objeto-alvo sem, contudo, uma ruptura radical com a fase anterior, visto que os 

psicólogos permaneceriam voltados a assegurar a produtividade das empresas. Nessa fase, 

agregam-se às atividades provenientes da Psicologia Industrial, ações com os grupos que 

compõem a organização. A última fase corresponderia à Psicologia do Trabalho, considerada 

um campo cujo aspecto central seria “o estudo e a compreensão do trabalho humano em todos 

os seus significados e manifestações” (LIMA, 1994, p. 53). 

              Uma das preocupações e desafios na área da psicologia organizacional e do trabalho 

é compreender como interagem os múltiplos aspectos que integram a vida das pessoas, grupos 

e organizações em um mundo em constante transformação, de modo a propor formas de 

promover, preservar e restabelecer a qualidade de vida e o bem-estar (ZANELLI & BASTOS, 

2004). Atuando individualmente ou através de uma equipe multiprofissional, onde quer que se 

deem as relações de trabalho nas organizações, sociais formais ou informais, com o intuito de 

aplicar os conhecimentos da Psicologia para a compreensão, intervenção e desenvolvimento 

das relações e dos processos e interpessoais, e intergrupais e suas articulações com as 

dimensões política, econômica, social e cultural. (Contribuição do Conselho Federal de 

Psicologia ao Ministério do Trabalho para integrar o catálogo brasileiro de ocupações – 

enviada em 17 de outubro de 1992.). O psicólogo desempenha suas funções e tarefas 

profissionais individualmente e em equipes multiprofissionais, em instituições privadas ou 
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públicas, em organizações sociais formais ou informais, atuando em hospitais, ambulatórios, 

centros e postos de saúde, consultórios, creches, escolas, associações comunitárias, empresas, 

sindicatos, fundações, varas da criança e do adolescente, varas de família, sistema 

penitenciário, associações profissionais e/ou esportivas, clínicas especializadas, psicotécnicos, 

núcleos rurais e nas demais áreas onde as questões concernentes à profissão se façam 

presentes e sua atuação seja pertinente. 

               É importante entender como se da à Regulamentação da Profissão de Psicólogo O 

Decreto nº 79.822, de 17 de junho de 1977, regulamenta a Lei nº 5.766, de dezembro de 1971, 

que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia e dá outras 

providências. Logo no primeiro artigo deste decreto, encontra-se a obrigação de o profissional 

psicólogo se inscrever no respectivo Conselho Regional de Psicologia, como condição para 

exercício regular da profissão, qualquer que seja a categoria, como segue: 

 Art. 1º - O exercício da Profissão de Psicólogo, nas suas diferentes categorias, em 

todo o território nacional, somente será permitido ao podador de Carteira de 

Identidade Profissional expedida pelo Conselho Regional de Psicologia da 

respectiva jurisdição. 

           No artigo 13 dessa lei, encontramos as prerrogativas do exercício de atividades de 

psicologia, exclusivas do profissional psicólogo: 

Art.13 - Ao portador do diploma de psicólogo é conferido o direito de ensinar 

Psicologia nos vários cursos de que trata esta lei, observadas as exigências legais 

específicas, e a exercer a profissão de Psicólogo.  

 §  1º- Constitui função privativa do Psicólogo a utilização de métodos   e técnicas 

psicológicas com os seguintes objetivos:  

 a) diagnóstico psicológico;  

 b) orientação e seleção profissional;  

 c) orientação psicopedagógica;   

 d) solução de problemas de ajustamento.  

 § 2º- É da competência do Psicólogo a colaboração em assuntos                      

psicológicos ligados a outras ciências. 

           Conselho Federal de Psicologia contribuiu junto ao ministério do trabalho com um 

documento para definir as atribuições profissionais dos psicólogos no Brasil, enviando para o 

código brasileiro de ocupações (CBO) segue uma descrição da ocupação (detalhamento das 

atribuições): 
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1- Planeja, elabora e avalia análises de trabalho (profissiográfico, ocupacional, de 

posto de trabalho etc.), para descrição e sistematização dos comportamentos 

requeridos no desempenho de cargos e funções, com o objetivo de subsidiar ou 

assessorar as diversas ações da administração. 

 2-Participa do recrutamento e seleção de pessoal, utilizando métodos   e técnicas de 

avaliação (entrevistas, testes, provas situacionais, dinâmica de grupo, etc.), com o 

objetivo de assessorar as chefias a identificar os candidatos mais adequados ao 

desempenho das funções.  

 3-Elabora, executa e avalia, em equipe multiprofissional, programas de treinamento 

e formação de mão-de-obra, visando a otimização de recursos humanos. 

4-Participa, assessora, acompanha e elabora instrumentos para o processo de 

avaliação pessoal, objetivando subsidiar as decisões, tais como: promoções, 

movimentação de pessoal, planos de carreira, remuneração, programas de 

treinamento e desenvolvimento, etc. 

5-Planeja, coordena, executa e avalia, individualmente ou em equipe 

multiprofissional, programas de treinamento, de capacitação e desenvolvimento de 

recursos humanos. 

6-Participa do processo de movimentação pessoal, analisando o contexto atual, os 

antecedentes e as perspectivas em seus aspectos psicológicos e motivacionais, 

assessorando na indicação da locução e integração funcional. 

7-Participa de programas e/ou atividades na área de segurança do   trabalho, 

subsidiando-os quanto a aspectos psicossociais. 

8-Participa e assessora estudos, programas e projetos relativos a organização do 

trabalho e definição de papéis ocupacionais: produtividade, remuneração, incentivo, 

rotatividade, absenteísmo e evasão em relação a integração psicossocial dos 

indivíduos e grupos de trabalho. 

9-Promove estudos para identificação das necessidades humanas          em face da 

construção de projetos e equipamentos de trabalho (ergonomia). 

10-Participa de programas educacionais, culturais, recreativos e de higiene mental, 

com vistas a assegurar a preservação da saúde e da qualidade de vida do trabalhador. 

11-Encaminha e orienta os empregados e as organizações, quanto ao atendimento 

adequado, no âmbito da saúde mental, nos níveis de prevenção, tratamento 

reabilitação. 

12-Elaborar diagnósticos psicossociais das organizações. 

13-Emite pareceres e realiza projetos de desenvolvimento da organização no âmbito 

de sua competência. 

14-Realiza pesquisas visando a construção e ampliação do  conhecimento teórico e 

aplicado ao trabalho. 

15-Coordena e supervisiona as atividades de Psicologia do trabalho, ou setores em 

que elas se inserem, em instituições ou organizações em que essas atividades 

ocorrem. 



33 
 

16-Desenvolve ações destinadas as relações de trabalho no sentido de maior 

produtividade e da realização pessoal dos indivíduos e grupos, intervindo na 

elaboração de conflitos e estimulando a criatividade na busca de melhor qualidade 

de vida no trabalho. 

17-Acompanha a formulação e implantação de projetos de mudanças nas 

organizações, com o objetivo de facilitar ao pessoal à absorção das mesmas. 

18-Assessora na formação e na implantação da política de recursos humanos das 

organizações. 

19-Participa do processo de desligamento de funcionários, no que se refere a 

demissão e ao preparo para aposentadoria, visando a elaboração de novos projetos 

de vida. 

20-Participa como consultor, no desenvolvimento das organizações sociais, atuando 

como facilitador de processos de grupo e de intervenção psicossocial nos diferentes 

níveis hierárquicos das estruturas formais. 

            Cabe à Psicologia contribuir com um olhar para cada sujeito, considerando sujeito de 

um coletivo, resgatar o conhecimento e valorizar a subjetividade dos trabalhadores, para 

compreender melhor suas práticas de trabalho (SELLIGMANN-SILVA, 1994; SILVA 

FILHO, 1997). Em uma revista eletrônica intitulada perspectivas em psicologia de apresenta 

um artigo com o tema, Atuação do Psicólogo Organizacional e do Trabalho em Parnaíba-PI: 

Visão de Gestores e Estudantes de Psicologia, mostra em síntese o que de fato o psicólogo 

tem como atividades na atualidade (Perspectivas em Psicologia, Vol. 17, N. 2, Jul/Dez 2013, 

p. 20-37), tematicamente apresentada na figura abaixo: 

 

 

Figura 4 – Extraído Perspectivas em Psicologia, Vol. 17, N. 2, Jul/Dez 2013, p. 20-37. 
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           O que podemos ver nesta tabela é que a atuação do psicólogo está focada em sua 

totalidade no que se refere à saúde do trabalhador, e ainda temos normas regulamentaras que 

demandam especificamente uma intervenção direta, como por exemplo, a NR20, 33 e 35.   

Estas três normas, trazem na sua estrutura a exigência de se fazer um avalição quanto a riscos 

psicossociais, conforme dissemos anteriormente: a NR20 que trata da saúde do trabalhador na 

Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis fala que: 

20.14.6 Os integrantes da equipe de resposta a emergências devem ser submetidos a 

exames médicos específicos para a função que irão desempenhar, conforme 

estabelece a Norma Regulamentadora n.º 7, incluindo os fatores de riscos 

psicossociais, com a emissão do respectivo atestado de saúde ocupacional. (NR20, 

2014)  

            A NR33 trata da segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados, onde se 

considera espaço confinado, qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana 

contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é 

insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou 

enriquecimento de oxigênio. Exemplos: Caixa d´agua, boieiros, poços artesianos. Lê-se: 

33.3.4.1 Todo trabalhador designado para trabalhos em espaços confinados deve ser 

submetido a exames médicos específicos para a função que irá desempenhar, 

conforme estabelecem as NRs 07 e 31, incluindo os fatores de riscos psicossociais 

com a emissão do respectivo Atestado de Saúde Ocupacional - ASO. (NR33, 2012) 

.            E por fim vejamos também a NR35, que garante a segurança de trabalhadores em 

altura e considera o trabalho em altura toda  atividade  executada  acima de 2,00 m (dois 

metros) do nível inferior, onde haja risco de queda 

35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que 

exercem atividades em altura, garantindo que: 

a) os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, devendo estar nele consignados; 

b) a avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em 

cada situação; c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão 

originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais. 

(NR35, 2014). 

            As normas supracitadas, não são claras quanto ao que seria o risco psicossocial, logo, 

nesta pesquisa recorri ao que a Organização Internacional do Trabalho compreende, ou seja, 

fator psicossocial no trabalho consiste em uma resposta do trabalhador a sua experiência 

vivida com as condições ambientais e organizacionais no trabalho, a percepção do individuo 
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diante de tais situações, pode ser influenciada por aspectos como: hábitos, necessidade, 

capacidade cultura, bem como questões relativas a condições que não tem relações com o 

trabalho em si, em pesquisa do médico do trabalho João Silvestre da Silva-Júnior mostra que 

um ambiente de trabalho com pouco apoio social, excessivas demandas e baixo controle sobre 

as tarefas, recompensas inadequadas ao nível de esforço do trabalhador e o comprometimento 

individual excessivo são fatores que aumentam a chance de ocorrência de afastamento. O 

trabalho recomenda uma melhor investigação sobre as condições psicossociais no ambiente de 

trabalho para implantação de ações de prevenção, além de maior fiscalização das empresas 

por parte de órgãos públicos. (SILVA JUNIOR, 2012 p. 26-27) a OIT descreve a frequente 

presença de estressores psicossociais nas condições de trabalho de modo que tais situações 

ultrapassam muitas vezes a adaptação humana. Conforme LEVI (1998), e atualizado por 

LEKA et al. (2004), traz os principais fatores psicossociais no trabalho (FPS) que são, no 

conteúdo do trabalho : 

No conteúdo do trabalho 

 Relativo a tarefas: Monotonia, repetitividade, subutilização de habilidades, 

tarefas sem sentido, tarefas desagradáveis ou repugnantes; 

 Carga e ritmo de trabalho: sobrecarga ou pouca carga de trabalho, trabalhar 

sob pressão de tempo; 

 Horário de trabalho: pouca flexibilidade nos horários, longas jornadas, 

trabalha em horários na qual não há convívio social, horários imprevisíveis, 

esquema de turnos mal concebidos; 

 Participação e controle: baixa participação na tomada de decisões, pouco 

controle em relação aos métodos de trabalho, ritmo de trabalho, horário e ambiente 

de trabalho; 

                                             No Contexto do Trabalho: 

 Desenvolvimento de carreira, status e salário: insegurança no trabalho, baixa 

perspectiva ou pouca possibilidade de promoção, trabalho de baixo valor social, 

pagamento por produtividade, sistemas de avaliação de desempenho pouco claros ou 

injustos, ser mais qualificados ou ter baixo nível de qualificação para o trabalho; 

 Papel na organização: ambiguidade de papéis, papéis conflitantes dentro do 

mesmo trabalho, responsabilidade por pessoas, continuamente lidar com outras 

pessoas e seus problemas; 

 Relações interpessoais: precariedade nas relações com supervisores, baixo 

apoio social dos colegas, bullying, assédio e violência no trabalho, isolamento físico 

ou social, não existir procedimentos estabelecidos para lidar com problemas ou 

queixas; 

 Cultura organizacional: má comunicação, liderança “pobre”, Falta de clareza 

sobre os objetivos organizacionais e estrutura organizacional; 
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 Interface do trabalho-casa: demandas conflitantes entre trabalho e vida 

pessoal, poucas apoio no trabalho aos problemas domésticos, pouco apoiam em casa 

para os problemas do trabalho. 

 Condições ambientais: agentes ocupacionais físicos e químicos, iluminação 

deficiente ou excessiva; odores incômodos e outros. 

           Para sanar as demandas explicitas das normas regulamentadoras a forma de atuação do 

psicólogo (a) com relação aos fatores de riscos psicossociais acaba sendo consolidada através 

das  avaliações psicológicas em conformidade com Resolução CFP nº 07/2007: 

A avaliação psicológica é um processo técnico e científico realizado com pessoas ou 

grupos de pessoas que, de acordo com cada área do conhecimento, requer 

metodologias específicas. Ela é dinâmica, e se constitui em fonte de informações de 

caráter explicativo sobre os fenômenos psicológicos, com a finalidade de subsidiar 

os trabalhos nos diferentes campos de atuação do psicólogo, dentre eles, saúde, 

educação, trabalho e outros setores em que ela se fizer necessária. “os resultados das 

avaliações devem considerar e analisar os condicionantes históricos e sociais e seus 

efeitos no psiquismo, com a finalidade de servirem como instrumentos para atuar 

não somente sobre o indivíduo, mas na modificação desses condicionantes que 

operam desde a formulação da demanda até a conclusão do processo de avaliação 

psicológica”. Cumpre enfatizar que os resultados das avaliações psicológicas têm 

grande impacto para as pessoas, os grupos e a sociedade. (CFP, 2007) 

 

            Através desta pesquisa um em uma breve revisão do artigo da Psicologia e Sociedade 

cujos autores, Amanda de Vasconcelos
7
 e José Henrique de Faria

8
 falam sobre Saúde mental 

no trabalho contradições e limites. Foi possível verificar intervenções que de certa forma são 

paliativas, mas muito utilizada na área de saúde mental para atenuar ou mesmo eliminar os 

possíveis transtornos; podemos visualizar com clareza através do figura abaixo.  

                                                             
7 Amanda de Vasconcelos é Psicóloga e Especialista em Saúde Mental, Mestre em Administração (UFPR). 
Atualmente é Professora dos cursos de Administração e Psicologia do Centro Universitário Positivo – UnicenP. 
Endereço para correspondência: UNICENP – Curso de Administração. Rua Professor Pedro Viriato Parigot de 
Souza, 5.300. Curitiba, PR, Brasil. CEP 81280-330 Email: av_amanda@yahoo.com.br José 
8 José Henrique de Faria é Professor Titular do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Organizações e 
Desenvolvimento - FAE/Centro Universitário, Professor Sênior da Universidade Federal do Paraná, Economista 
(FAE-PR), Mestre em Administração (UFRGS), Doutor em Administração (FEA-USP) e Pós Doutor em Relações 
do Trabalho (University of Michigan – ILIR). Endereço para correspondência: UFPR - Depto. De Administração 
Geral e Aplicada. Av. Pref. Lothário Meissner, 3400. Sala 22. Jardim Botânico. Curitiba, PR, Brasil. CEP 80210-
170 E-mail: jhfaria@gmail.com.br 
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Fig. 5 – Extraído Psicologia & Sociedade; 20 (3): 453-464, 2008 – pg. 459 Quadro 1 

Programas de Saúde Adotados pela Vitis. 

 

           Oliveira diz, em seu artigo Fadiga no Trabalho: como o psicólogo pode atuar, 

O psicólogo, em particular, pode realizar tanto trabalhos preventivos à fadiga no 

trabalho quantas ações remediadoras, nos casos da síndrome já instaurada. Segundo 

Cury, Daré, Goulart, Canêo e Lunardelli (2006), ele deve buscar parceria com outros 

profissionais da organização, a fim de juntos, refletirem sobre o problema da fadiga 

profissional e delimitarem ações a curto, médio e longo prazo. É importante que o 

psicólogo busque agir em conjunto com as outras estruturas de promoção da saúde 

do trabalhador já presentes na organização, como o Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA), a fim de se realizar um trabalho conjunto e 

multidisciplinar, formando equipes de trabalho. (OLIVEIRA, 2010 et al). 

           O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

contido nas organizações (SESMT) utiliza como instrumentos para intervenção nos 

treinamentos e desenvolvimentos dos seus grupos de colaboradores, os profissionais de 

coaching, que atuam com palestras e treinamentos nas organizações, nos sites de busca pela 
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rede da internet é possível encontrar algumas consultorias em coaching que oferecem técnicas 

de hipnose para soluções de problemas, aplicação de questionários de verificação de estresse, 

intervenção que são instrumentos específicos das praticas psicológicas  

           O coaching como campo de atuação vem recebendo atenção dos pesquisadores desde a 

década passada segundo ARAÚJO (1999, p.25) “coaching, é se comprometer e apoiar alguém 

chegar a um determinado resultado o coaching se dá quando a pessoa busca apoio para 

resolver um problema ou realizar um projeto e você compromete-se com esta atribuição”.  

        Heloisa Maria Nunes Pinto e Teodoro Malta Campos destacam em seu artigo 

intitulado Coaching nas Organizações algumas definições quanto a esta prática. Atualmente 

as organizações têm se utilizado das intervenções dos profissionais conhecidos como 

coaching que segundo ele são classificados como: interno e externo. Onde o interno pode ser 

um profissional preparado pela própria organização, e o externo é o profissional que atende as 

demandas da organização como consultoria. (PINTO, 2012). Conforme quadro abaixo:   

DEFINIÇÃO AUTOR 

O processo de coaching busca aprimorar nas 

pessoas seu desempenho e sua capacidade de 

aprender. Implica fornecer feedback, mas 

também usa outras técnicas, como motivação, 

questionamentos eficazes e a adequação do 

estilo de gerenciamento do coach à prontidão 

dos coachees para se dedicarem a uma 

determinada tarefa. Esse processo baseia-se 

em ajudar o coachee a se ajudar por meio de 

uma interação dinâmica – o coaching não 

depende de só uma pessoa que diz o que, 

como fazer e que dá instruções. 

 

 

 

 

Landsberg (1996) 

O processo de coaching é um relacionamento 

contínuo, focalizado no coachee que age para 

a realização de suas visões, metas ou desejos. 

Observatório Astronômico 

Óptico Nacional dos 

Estados Unidos 

Desenvolve habilidades e o conhecimento de 

uma pessoa para que melhore seu 

desempenho profissional, a fim de que sejam 

alcançados os objetivos da organização. Tem 

como propósito efetivar um alto nível de 

atuação e progresso no trabalho, embora 

também possa ter impacto na vida privada do 

indivíduo. Geralmente tem curta duração e 
focaliza habilidades e metas específicas. 

 

 

Instituto Profissional de 

Recursos Humanos e 

Desenvolvimento, Reino 

Unido 

Trabalha indivíduos e pequenos grupos para 

aprimorar suas habilidades sociais e sua 

eficiência no local de trabalho. 

Thier (2003) 
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Fonte: Adaptado de Clutterbuck (2008)
9
 

           Verificamos várias definições e em todas, o coaching deve ter capacidade de liderança, 

empatia, habilidade em motivar e um perfil de alto nível de atuação. Mas o que se pode 

constatar na prática é que muitos não têm a formação em psicologia e não há esta exigência 

para ser um coaching, embora a função requeira uma especialidade em lhe dar com 

intervenções comportamentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
9 CLUTTERBUCK, D. Coaching eficaz – como orientar sua equipe de trabalho para potencializar. 

resultados. Trad. Maria S. M. Netto. São Paulo: Editora Gente, 2008. 
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CAPITULO IV 

 DISCUSSÃO e CONSIDERAÇÕES FINAIS  

               O psicólogo procede ao estudo e análise dos processos intrapessoais e das relações 

interpessoais, possibilitando a compreensão do comportamento humano individual e de grupo, 

no âmbito das instituições de várias naturezas, onde quer que se deem estas relações. Em suas 

especificidades profissionais, atua no âmbito da educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, 

justiça, comunidades e comunicação com o objetivo de promover, em seu trabalho, o respeito 

à dignidade e integridade do ser humano. Daí encontramos as denominações de Psicólogo 

Clínico, Psicólogo do Trabalho, Psicólogo do Trânsito, Psicólogo Educacional, Psicólogo 

Jurídico, Psicólogo do Esporte, Psicólogo Social e o Professor de Psicologia.  

            Neste contexto vemos que a psicologia esta totalmente inserida na saúde do 

trabalhador, ou seja, segurança e saúde no trabalho não parece ser uma área especifica em que 

não receba contribuições de outras áreas.  

            Verificou-se nos capítulos anteriores desta pesquisa, que o psicólogo organizacional 

perpassa por toda a legislação relativa ao trabalho, bem como se verifica o quanto este 

profissional é um valioso instrumento para prevenção de atenuação ou remissão dos 

transtornos mentais, pois é sua especificidade. No entanto na atualidade algumas lacunas tem 

se apresentado nas organizações que merecem uma discussão assim, pretende-se trazer 

primeiramente quanto à possibilidade de o psicólogo compor a equipe técnica do SESMT, 

fato que não é evidenciado na estrutura prevista pela NR4, Tem-se relatos em que 

organizações de grande porte que incluem profissionais de psicologia na equipe do SESMT, 

mas isto sendo uma postura facultativa nas empresas, assim as organizações opta pelo menor 

custo, logo, estas inclusões são situações raras.  

            Tornar o psicólogo membro efetivo da composição do SESMT é uma discussão 

tangível, visto que essa já foi uma preocupação na década passada no IV Congresso Nacional 

da Psicologia realizado em Brasília, nos dias 21 a 24 de junho de 2001, constituiu-se na 

instância máxima de deliberação dos Conselhos de Psicologia. Onde este conselho presidido 

por Ana Mercês Bahia Bock deliberou: 

Busca-se: 

♦ A ampliação do campo de atuação do Psicólogo no mundo do trabalho. 
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♦ O preparo dos Psicólogos para diagnosticar e intervir em situação de sofrimento 

psíquico e doenças mentais e físicas relacionadas ao trabalho. 

♦ Qualificação da intervenção do Psicólogo nessa área. 

♦ Redefinição do campo de atuação do Psicólogo Organizacional promovendo uma 

mudança do seu papel no mundo do trabalho. 

Encaminhamentos: 

1. Os Conselhos devem auxiliar na formulação de um projeto de lei a ser 

encaminhado à Câmara dos Deputados com o apoio da ONS para alteração da NR 7 

(Norma reguladora de Segurança no Trabalho) para a inclusão dos psicólogos como 

membros obrigatórios do SESMT (Serviço Especializado de Segurança e Medicina 

do Trabalho). 

2. Os Conselhos devem continuar promovendo discussões que contemplem a 

relação direta que deve haver entre a formação e a atuação profissional, bem como 

reflexões acerca do papel social do psicólogo. 

3.    Os Conselhos devem continuar focalizando as interfaces entre o      psicólogo 

organizacional e do trabalho a outras frentes de atuação de outros psicólogos no 

mundo do trabalho, assim como de outras profissões. 

4.    Gerir junto ao Ministério do Trabalho a inserção do psicólogo na equipe de 

Segurança do Trabalho, conforme as NR 4 e NR 17. 

5.  Divulgar artigos, teses sobre este tema, junto aos psicólogos. 

6.  Mobilizar ações junto aos parlamentares visando o respaldo legal. 

7. Os Conselhos de Psicologia incentivarão a interlocução com as centrais sindicais 

e SBPOT (Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho). 

8. Os Conselhos Regionais e o CFP promoverão seminários para qualificar as 

discussões na área de saúde do trabalhador. 

9. Os Conselhos e Fórum de Entidades deverão promover a construção de um fórum 

permanente de discussão sobre a Psicologia Organizacional e do Trabalho. 

10. Os Conselhos de Psicologia devem encaminhar à ABEP sugestões de diretrizes 

às universidades quanto à formação do psicólogo nas áreas Organizacional e do 

Trabalho. 

11. Organizar seminários para discutir a atuação do psicólogo organizacional e do 

trabalho em um mundo globalizado, em uma perspectiva do trabalhador e da 

organização. 

12. Continuidade do trabalho de mobilização dos profissionais ampliando a ênfase 

da importância de divulgar o que é feito e produzido pelos profissionais. 

13. Manutenção da política do Conselho de se fazer presente e de participar de todos 

os eventos que dizem respeito à profissão. 

14. Os Conselhos devem realizar ações que possibilitem obter informações 

detalhadas e atualizadas por região, bem como o perfil desses profissionais, para 

ampliarmos definirmos novas formas de atuação neste segmento e em outros. 

15. Os Conselhos, em parceria com a ABEP e a FENAPSI, incentivarão pesquisas 

sobre a atuação dos psicólogos. 
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            Na revista eletrônica perspectiva em psicologia em que aborda o tema Atuação do 

Psicólogo Organizacional e do Trabalho em Parnaíba-PI: Visão de Gestores e Estudantes, as 

autoras Pamela de Oliveira Lopes e Raquel Pereira belo demostram uma preocupação com a 

psicologia organizacional quanto a ter uma presença mais eficaz. 

Devido às significativas e aceleradas transformações que ocorrem na esfera 

econômica, política, nas relações de produção e também nas relações sociais, é 

possível verificar mudanças estruturais e no funcionamento organizacional. Tais 

alterações têm sido de importância expressiva, tornando-se responsáveis pela 

expansão do campo de atuação do psicólogo. Atrelado a isto, a necessidade de 

desenvolver aprendizagens que façam com que esse profissional seja capaz de atuar 

de forma mais eficaz faz-se cada vez mais urgente. (BELO, Perspectivas em 

Psicologia, Vol. 17, N. 2, Jul/Dez 2013, p. 20-37.) 

           Nas composições tanto do SESMT e CERESTS não vemos estruturalmente a figura de  

atuação  psicólogo definida.  Mas sim uma atuação de forma implícita, isto implica em outros 

profissionais, adentrarem nas questões especifica do psicólogo como testes e questionários de 

personalidades aplicados pelo profissional coach tem realizado comumente.  Com essa 

dinâmica ver-se lacuna bem observada pelas organizações atualmente. 

           É necessária para o psicólogo, a capacidade de responder as demandas sociais, em 

busca constante de melhorar o ambiente organizacional não apenas repetir atividades e 

técnicas para preencher as demandas percebidas como necessárias. É fundamental que haja 

mais atenção aos episódios ocorridos no trabalho e nas organizações para que se percebam as 

contingencias e deste modo intervir de forma eficaz ZANELLI (2004), portanto, pretende-se 

trazer esta discussão, pela obrigatoriedade do psicólogo nas organizações, podemos dizer que 

essa não desobrigação traz até mesmo situações curiosas e imperialistas por parte outras áreas 

como fato de em Minas Gerais psicólogos contratados como analista de recursos humanos, 

(CRAs) as exigências dos Conselhos Regionais de Administração (CRAs) no sentido de que 

os psicólogos devem ser filiados aos CRAs como condição indispensável ao exercício legal 

da profissão, enquanto no desempenho de funções de treinamento e seleção de pessoal. Houve 

a necessidade de acionar judicialmente ao CRAs para obter o parecer favorável e não permitir 

tal exigência aos psicólogos de Minas Gerais.  

35. A atuação do Conselho Regional de Administração, na imposição de exigências 

de inscrição em seus quadros de tais profissionais psicólogos, não encontra 

sustentáculo na legislação vigente e vem sendo rechaçada pelo Poder Judiciário. No 

entanto, pelas notícias advindas dos diretores desses conselhos regionais, parece-nos 

que os CRA’s não dão mostras de estarem mudando de atitude neste momento, uma 

vez que continuam a agir com a imposição de autos de infração e multas. A 

mudança de atitude dos CRA’s talvez só venha a acontecer depois de decisões 

consolidadas no Superior Tribunal de Justiça ou por ocasião de decisão judicial que 
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imponha aos CRA’s penalidade por não se abster desse tipo de ato contra os 

profissionais psicólogos.
10

 

 

              Vimos o quanto esta desobrigação evidente em nossa legislação enquanto política 

pública favorece as lacunas no que tange pormenorizar as praticas do saber psicológico, 

pretende-se aqui como diz (FRANCO; DRUCK; SELIGMANN-SILVA, 1994 p. 244) Dar 

visibilidade à saúde mental relacionada ao trabalho àqueles que atuam na área de Saúde do 

Trabalhador, destacando os desafios impostos pela atual conjuntura às políticas públicas, aos 

profissionais e ao movimento social e, com isso, estimular discussões e futuras pesquisas que 

apontem para “um mundo do trabalho não predatório que sirva para construir a sociabilidade 

e não a destruir” 

           Ao discorrer nesta pesquisa sobre a legislação trabalhista no mundo e no Brasil sobre a 

Psicologia Organizacional verificamos que estamos diante de desafios quanto ao quadro que 

se apresenta na área de segurança e saúde do trabalho. Haja vista que apenas quatro normas 

das trinta e seis que  definem especificamente uma atuação direta do psicólogos nas 

organizações, fato que deve eliciar uma preocupação quanto a intervenção  da psicologia 

organizacional já que as organizações em conformidade com as normas tem solicitado o 

psicólogo apenas para a exigências destas, deixando de observar as atribuições do próprio 

catálogo brasileiro de ocupações que definem a relevância do psicólogo organizacional. 

           Pudemos verificar também que o SESMT e CERESTS não são claros quanto à 

presença dos psicólogos em suas respectivas estruturas, assim, é facultativo trabalhar com um 

especialista ou contratar um serviço de consultoria o que no caso dos SESMTs é feito 

comumente.  

 Verificamos dados crescentes de afastamentos e concessão de benefícios por 

transtornos mentais, deste modo pretende-se com esta pesquisa não esgotar nenhuma 

conclusão, mas propor uma reflexão para levar em discussão a possibilidade de tornar 

obrigatória a presença dos psicólogos nas organizações. Isto já ocorre com o Administrador, 

com o Medico e com o Técnico de Segurança no Trabalho. E porque não com o Psicólogo?  

 No Brasil, os transtornos mentais são a terceira causa de longos afastamentos do 

trabalho por doença e levaram ao pagamento de mais de R$ 211 milhões de novos benefícios 

previdenciários em 2011. Na Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP, pesquisa do médico 

do trabalho João Silvestre da Silva-Júnior em sua dissertação de mestrado, mostra que um 

ambiente de trabalho com pouco apoio social, excessivas demandas e baixo controle sobre as 

tarefas, recompensas inadequadas ao nível de esforço do trabalhador e o comprometimento 

                                                             
10 Trecho de parecer a favor, Parecer jurídico sobre a atuação do psicólogo na área de RH. Disponível em 

Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho http/ www.sbpot.org.br/ 
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individual excessivo são fatores que aumentam a chance de ocorrência de afastamento. O 

trabalho recomenda uma melhor investigação sobre as condições psicossociais no ambiente de 

trabalho para implantação de ações de prevenção, além de maior fiscalização das empresas 

por parte de órgãos públicos. E não compreendo nenhum outro profissional, além do 

psicólogo que tenha instrumentos exclusivos para investigar e determinar intervenções para a 

diminuição ou eliminação dos transtornos relacionados ao trabalho. (SILVA-JUNIOR, 2012) 

 Esta presente pesquisa, portanto pretende ser apenas o start-up de muitas publicações 

para discutir a obrigatoriedade dos psicólogos nas organizações como perspectivas de ser o 

ponto de equilíbrio para o não crescimento de transtorno mental relativo ao trabalho. 
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RESUMO 

Este trabalho objetivou realizar um estudo introdutório sobre a arteterapia e apresentar 

seus benefícios com intervenção do psicólogo. Foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre o seu percurso histórico, técnicas e materiais expressivos, apontando 

a utilização da arteterapia nas linhas teóricas Junguiana, Gestáltica e Psicanalítica e suas 

diferentes características. Investigamos ainda os benefícios relacionados à sua prática 

em diversos contextos psicológicos como a psicologia escolar, psicologia do esporte e 

psicologia organizacional, com o objetivo de apontar diferentes meios de aplicação 

desta técnica além do contexto clínico. Os resultados obtidos com essa pesquisa indicam 

que a arteterapia promove resultados positivos no tratamento de transtornos psíquicos, e 

pode auxiliar além do psicólogo o trabalho de outros profissionais da saúde e 

educadores. 

PALAVRAS-CHAVE: Arteterapia; Psicanálise; Gestalt; Psicologia Junguiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This study aimed to perform an introduction about art therapy and propound their 

benefits in the psychologist's intervention. Conducting a survey of information about its 

historical course, their technical and expressive materials. Pointing the use of art therapy 

in theoretical lines Gestalt, Junguian and Psychoanalytic and their different 

characteristics. Still investigating the benefits related to their practice in different 

psychological contexts such as school psychology, sports psychology and 

organizational psychology, in order to point out different application of this technique 

means beyond the clinical setting. The results obtained from this research indicate that 

the art therapy promotes positive results in the treatment of mental disorders, and can 

aid in addition to the psychologist the work of other health professionals and educators. 

KEYWORDS: Art Therapy; Psychoanalysis; Gestalt; Junguian Psychology 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema se deu devido ao meu interesse pela arte e o trabalho com os 

materiais artísticos desde minha infância e à descoberta de poder unir a arte à terapia, fazendo 

dessa prática meu objetivo profissional e de estudo. 

Neste sentido a curiosidade sobre o tema levou-me a tentar compreender e investigar 

os benefícios da Arteterapia e sua contribuição na intervenção do psicólogo. Desenvolvendo 

desde o percurso histórico e suas técnicas, transpassando pelas teorias Junguiana, Gestáltica e 

Psicanalítica. E ainda investigando os benefícios relacionados à utilização da arteterapia em 

diferentes contextos da Psicologia. 

Este trabalho está dividido em três capítulos: no primeiro capítulo será apresentado o 

percurso histórico da arteterapia, seus precursores e técnicas; no segundo, será apontada a 

arteterapia nas abordagens teóricas Junguiana, Gestáltica e Psicanalítica; no terceiro e último 

capítulo serão investigados os benefícios da arteterapia em diferentes contextos. 

Relacionamos a arteterapia aplicada ao tratamento psicológico, tema importante que 

pode auxiliar psicólogos, educadores e profissionais de saúde. Pretendeu-se levantar 

informações e aprofundar o conhecimento sobre o tema, pois a arteterapia é uma técnica que 

pode promover um resultado positivo no tratamento de transtornos psíquicos, assim vem 

ganhando cada vez mais destaque na atualidade, e se constitui em uma modalidade terapêutica 

que com a utilização da arte promove a expressão de conteúdos inconscientes, em forma de 

linguagem não verbal que facilita a expressão de pacientes que não conseguem se comunicar 

através da linguagem verbal devido entre outras coisas, aos processos de resistência. O 

contato com os materiais artístico-expressivos e as técnicas utilizadas no processo terapêutico 

faz com que o paciente descubra e externalize conteúdos antes desconhecidos por ele.  

Na clínica o arteterapeuta tem o papel de facilitador desse processo, cabe á ele 

conhecer as técnicas da arteterapia, os materiais e os seus efeitos, para escolhê-los de forma 

correta e adequada para cada situação e cada paciente. 

A arteterapia pode ser aplicada em diversas áreas como esportiva, organizacional e 

educacional. No ambiente esportivo através de técnicas como a de respiração, de visualização 

ativa, e a manipulação de materiais como argila trazem resultados como motivação dos 

atletas, o seu bem estar, e um melhor desempenho nas competições, além de gerar mudanças 

individuais significativas, favorece o desenvolvimento do espírito de grupo e na relação de 
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empatia. No âmbito organizacional a arteterapia contribui para a redução dos níveis de 

estresse entre os colaboradores, o que diminui também o surgimento de vários distúrbios nos 

mesmos. 

Assim o funcionário passa a sentir mais motivado e sua produtividade se eleva. O 

processo terapêutico envolve a utilização de linguagens plásticas, sonoras, corporais entre 

outras, que promovem o desenvolvimento da equipe, pois favorece a comunicação, a 

criatividade e cooperação. O trabalho é realizado em oficinas, workshops, palestras entre 

outros, através de técnicas como trabalhos corporais, com músicas, colagens e da utilização de 

materiais como sucata, revistas, tintas, tecidos entre outros. Na psicologia escolar a arteterapia 

desenvolve um trabalho que favorece a aprendizagem dos alunos e o desenvolvimento da 

criatividade e percepção. O trabalho pode ser realizado por meio de oficinas criativas que 

utilizam diversos materiais que favorecem a busca do autoconhecimento. No contexto 

educacional a arteterapia pode ser trabalhada ainda em rede com professores, pais e alunos, 

conforme veremos no capítulo três.  
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CAPÍTULO UM 

O QUE É A ARTETERAPIA? 

 

Arteterapia, um lugar de encontros e desencontros, onde conceituar torna-se uma 
árdua tarefa. Árdua porque existem muitas formas de fazê-lo, escolher é 

restringir. Árdua, também, porque o lugar onde se escreve este campo do 

conhecimento é confluência de muitos saberes. Estes fatores constituem de um 
lado o fascínio e os benefícios da Arteterapia, mas do outro, uma de suas maiores 

dificuldades, porque abrem espaço para que surjam facções profissionais que 

desejam monopolizar sua prática. Estas, ainda repetindo o pensar medieval das 

corporações de ofício, tentam trazer a prática arteterapêutica para um único 

campo do saber, estreitando assim, uma ação terapêutica que é abrangente, 

holística e, sobretudo transdisciplinar. (PHILIPPINI, 2013 p. 11) 

 

Neste capítulo pretende-se realizar um apanhado histórico da utilização da arte como 

terapia, seus precursores no mundo e também como se deu o seu desenvolvimento no país. E 

apresentar sua utilização através de diversas técnicas e materiais e seus benefícios. 

Por volta do século XIX a arte começa a ser utilizada como meio de expressão 

subjetiva, através do psiquiatra alemão Johann Christian Reil (1759-1813) que foi pioneiro no 

emprego da arteterapia como recurso terapêutico e ao descrever seus benefícios no tratamento 

de pacientes com transtornos psíquicos, elaborando um protocolo para o uso da atividade 

artística no tratamento psíquico. No entanto foi no fim da Primeira Guerra Mundial que a 

arteterapia ganha notoriedade e se desenvolve como profissão por meio de Sigmund Freud 

(1856-1939) e Carl Gustav Jung (1875-1961) e seus estudos sobre as manifestações do 

inconsciente que arte revelava conforme descreve Reis (2004). 

Do ponto de vista freudiano, as imagens seriam um meio de expressão do 

inconsciente, elas seriam semelhantes às que são produzidas nos sonhos, o que deu origem ao 

conceito de que as imagens artísticas um meio de acesso privilegiado ao inconsciente por se 

esquivarem com mais facilidade da censura do que as palavras conseguem. Freud acreditava 

que a arte era um meio de sublimação das pulsões e considerava a importância das imagens 

oníricas, da subjetividade e do inconsciente, pois segundo ele, elas eram elementos capazes de 

auxiliarem o diagnóstico. Ciornai (2004). Conforme aponta Reis (2014), apesar dessa grande 

descoberta Freud não utilizou a arteterapia em seu processo terapêutico.  

Na visão Junguiana, a criatividade artística era uma função psíquica natural, onde a 

capacidade de cura estava em transformar conteúdos de origem inconsciente em imagens 

simbólicas. Foi Jung quem iniciou a utilização da linguagem artística associada à psicoterapia. 
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Ao longo do processo terapêutico era sugerido ao paciente que pintasse ou desenhasse 

de forma livre seus sentimentos e sonhos, após essa etapa era realizada a análise dessas 

imagens que eram consideradas por Jung como a simbolização do inconsciente individual e 

coletivo. Ele acreditava que o desenho livre favorecia a interação verbal com o paciente e "na 

possibilidade de o homem organizar seu caos interno utilizando-se da arte". (ANDRADE, 

2000 apud REIS, 2014 p.145). 

Jung conceitua o inconsciente como:  

Um mundo que é parte tão vital e real da vida de um indivíduo quanto o é o 
mundo consciente e "medita dor" do ego. E infinitamente mais amplo e mais 

rico. A linguagem e as "pessoas" do inconsciente são os símbolos, e os meios de 

comunicação com este mundo são os sonhos (1964, p. 12). 

 

Ainda na Psicologia Junguiana conforme aponta Ciornai (2004), outro grande 

destaque na arteterapia foi a contribuição da psicóloga, arteterapeuta e também educadora 

americana Margaret Naumburg (1890-1983). Na década de 1940, ela defendia a importância 

da expressão dos conteúdos inconscientes para o desenvolvimento da personalidade e para a 

educação, a sistematização da arteterapia ocorreu a partir de seu trabalho. 

(VASCONCELLOS e GIGLIO, 2006 apud MARTINS, 2011 p.18). Naumburg fundou ainda 

a Escola Walden em Nova York, que oferecia atividades livres e práticas de expressão 

artística espontânea, tornando assim seus currículos escolares inovadores para a época. Sua 

trajetória sempre ligou arte e educação com arteterapia, pois segundo ela “A convicção de que 

a expressão livre na arte é uma forma simbólica de linguagem nas crianças, básica a toda 

educação, cresceu através dos anos. Concluí que esta expressão espontânea na arte poderia ser 

básica também ao tratamento psicoterápico”. (NAUMBURG, 1966 apud CIORNAI, 2004, 

p.25). 

Naumburg, autora de obras como A criança e o mundo (1928); Introdução à 

Arteterapia (1973); Arteterapia de orientação analítica: princípios e práticas (1966); 

acreditava que as crianças fazem uso da arte como forma de linguagem simbólica, e essa 

expressão espontânea através da arte auxilia em sua educação. Por meio de suas experiências 

em diversas instituições escolares, psiquiátricas e psicológicas pode concluir que a arte era 

capaz de ajudar também no tratamento psicoterapêutico. Utilizando a arte em suas 

intervenções ela destacava a importância terapêutica de se revelar os conteúdos simbólicos 

que eram representados sem se importar muito com o processo de realização dos trabalhos 
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artísticos, pois sua intenção se concentrava segundo destaca Ciornai (2004) no material 

inconsciente que era expresso pelos pacientes nos trabalhos de arte e a representação 

simbólica contida ali. No processo terapêutico era sugerido ao paciente que fizesse 

associações livres com o propósito de obter insights sobre a imaginética e o conteúdo 

simbólico das projeções dos conflitos inconscientes que fossem surgindo. O paciente era 

quem deveria atribuir significado às imagens simbólicas de suas produções e não o terapeuta 

impor a sua interpretação. 

Já na abordagem gestáltica, a grande precursora foi a arteterapeuta Janie Rhyne (1913-

1995), segundo ela:  

A Experiência da Arte Gestáltica é dirigida à autodescoberta, ao crescimento, 
ao enriquecimento – todas as coisas desejadas pelos que se engajam no 

desenvolvimento de seu potencial de forma auto escolhida e mais ou menos 

autodirigida. A experiência de arte gestáltica apresenta o uso de materiais 

artísticos, em workshops e/ou grupos de longa duração, geralmente numa 

atmosfera aberta, em que a exploração descompromissada tem precedência 

sobre metas terapêuticas óbvias (RHYNE, 1978 apud CIORNAI, 2004, p.31). 

 

Rhyne acreditava que o valor terapêutico das produções artísticas se encontrava tanto 

no processo de criação quanto nas análises e elaborações posteriores das atividades artísticas. 

Ciornai (2004). Em 1969 ela funda seu ateliê, juntamente com dois colegas, denominado 

Instituto de Gestalt de São Francisco, realizando um trabalho de treinamento para terapeutas. 

Autora da obra Arte e Gestalt: padrões que convergem (1973), foi convidada pela Associação 

de Americana de Arteterapia (AATA) a se reunir à instituição, participando assim de diversos 

congressos e comissões e publicando artigos e resenhas em revistas desse âmbito. Recebendo 

ainda o título de membro honorário vitalício da AATA. Seu processo terapêutico se baseava 

em um posicionamento fenomenológico na leitura das produções artísticas, que respeitava a 

singularidade de cada paciente, e não-interpretativo. Considerava importante a observação da 

linguagem das formas e da linguagem simbólica contidas nessas obras. Baseada na Psicologia 

da Gestalt, Rhyne ao invés de compreender cada parte isoladamente, buscava perceber a 

configuração total das partes que formava o todo. (CIORNAI, 2004). 

 

1.1 A Arteterapia no Brasil 

 

A arteterapia se originou no Brasil sob influência da Psicanálise e da Psicologia 

Analítica, respectivamente através dos psiquiatras Osório Cesar (1895-1979) e Nise da 
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Silveira (1905-1999), que utilizavam a arte no processo terapêutico com seus pacientes. 

Contribuindo assim para o desenvolvimento da abordagem arteterapêutica em um momento 

onde a loucura era tratada no país com métodos agressivos. A arteterapia surge como uma 

nova possibilidade de expressão da loucura, conforme aponta Reis (2014). 

O processo terapêutico passa a ser mais humanizado, resultando assim em efeitos 

terapêuticos na recuperação dos pacientes, promovendo “a recuperação do indivíduo para a 

comunidade em nível até mesmo superior àquele em que se encontrava antes da experiência 

psicótica” (SILVEIRA 2001, apud REIS 2014, p.145). 

O psiquiatra Osório César contribuiu para o desenvolvimento da arteterapia no país 

utilizando-a com seus pacientes como recurso terapêutico no Hospital Psiquiátrico de Juqueri 

localizado em Franco da Rocha, na metrópole paulista. Criou em 1925, Escola Livre de Artes 

Plásticas do Juqueri e em 1948 coordena a 1ª Exposição de Arte do Hospital do Juqueri, no 

Museu de Arte de São Paulo. E em 1929 publica sua obra intitulada A Expressão Artística nos 

Alienados, que apresentava seu trabalho com pacientes psicóticos e seus métodos de análise e 

classificação das produções artísticas dos mesmos conforme relata Reis (2014). 

De acordo com Reis (2014), Carvalho e Andrade (1995) ressaltam a grande 

contribuição de Osório Cesar ao plano teórico da artetarapia, que associou conceitos 

freudianos à análise da arte. Considerando-o precursor da expressão psicopatológica de 

pacientes com doença mental: 

 
Na perspectiva psicanalítica clássica, Osório Cesar analisa a simbologia sexual 

presente nas produções artísticas de seus pacientes, compreendendo a obra de 

arte como uma representação dos desejos pessoais do autor, disfarçados nos 

elementos simbólicos presentes nas imagens. (CESAR, 1944 apud REIS, 2014 

p.146). 
 

Conforme descreve Reis (2014), para Osório César as obras de arte dos pacientes 

representavam seus desejos sexuais pessoais ocultados nos elementos simbólicos contidos nas 

imagens em uma visão psicanalítica clássica. Seu trabalho foi de grande importância para a 

valorização da arteterapia no Brasil, em seu processo terapêutico utilizava o método de 

maneira espontânea, pois acreditava que “o fazer arte já propiciava a ‘cura por si’, por ser um 

veículo de acesso ao conhecimento do mundo interior” (CARVALHO E ANDRADE 1995, 

apud REIS, 2014, p.146). 

Outra grande precursora da arteterapia no país foi Nise da Silveira, sua contribuição se 

deu a partir de 1946, ao assumir a Seção Terapêutica Ocupacional do Centro Psiquiátrico D. 
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Pedro II, no Rio de Janeiro. Lá eram realizadas pelos pacientes diversas atividades 

expressivas como pintura e modelagem. De acordo com Reis (2014), para Nise da Silveira "a 

terapia com arte não deveria ter a finalidade de distrair, mas de contribuir efetivamente para a 

cura dos pacientes". 

Criou em 1952 o Museu de Imagens do Inconsciente que é constituído por um grande 

acervo de obras produzidas pelos pacientes internos, que conta com diversas obras como telas, 

papéis e esculturas, construindo assim um campo valioso de pesquisa. Seu método terapêutico 

era baseado na teoria Junguiana, e as atividades terapêuticas ocorriam de forma livre e 

espontânea com os pacientes. Suas produções eram realizadas com materiais do ateliê, porém 

Nise da Silveira se considerava uma monitora das atividades. (REIS, 2014) 

Apesar de na história da arteterapia no Brasil Nise da Silveira ser considerada 

pioneira, ela não aceitava tal denominação ao seu trabalho, pois optava por denominá-lo como 

"terapêutica ocupacional". Silveira (2001 apud REIS 2014, p.146) destaca que "Ela 

considerava que a palavra arte trazia uma conotação de valor, de qualidade estética, que não 

tinha em vista ao utilizar a atividade expressiva com seus pacientes". 

Ainda que os psiquiatras Nise da Silveira e Osório César sejam considerados os 

pioneiros na utilização das terapias expressivas no país, a arteterapia evolui e se estrutura 

como campo específico da Psicologia posteriormente aos seus trabalhos. Conforme relata 

Andrade (2000 apud REIS, 2014), nesse desenvolvimento se destacam Maria Margarida M. J 

de Carvalho, que, introduz o primeiro Curso de Arteterapia no Instituto Sedes Sapientae, em 

São Paulo. Psicóloga da área clínica, anteriormente professora do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo (USP) e coordenadora do livro A Arte Cura? Recursos Artísticos 

em Psicoterapia (1995). O autor ainda relata que outra grande contribuição de Maria 

Margaria foi a criação da Clínica Pomar, no Rio de Janeiro, em 1982, coordenada por Angela 

Philippini, onde é oferecido o curso de formação em arteterapia de orientação junguiana.  

Houve um desenvolvimento significativo das chamadas “Terapias Expressivas”, 
através dos primeiros núcleos de trabalho, basicamente no Rio de Janeiro e São 

Paulo, onde se começou a estudar e aplicar a Arte em contextos terapêuticos. Na 

década de noventa surgem núcleos em Goiás e Minas Gerais, e mais 

recentemente, observa-se uma ampla expansão desta prática terapêutica de norte 

a sul do país. (PHILIPPINI, 2008 apud MARTINS, 2011 p. 19). 

A partir da década de 1990, a abordagem gestáltica passa a fazer parte do cenário 

arteterapêutico brasileiro através de Selma Ciornai, que introduz uma especialização em 

arteterapia gestáltica no Instituto Sedes Sapientae. A arteterapia segue em crescimento e 
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ganha outros espaços além do contexto da clínica, e em diversas teorias como a rogeriana, 

transpessoal, antroposófica, entre outras. (http://aarj.com.br/home/ acesso em: 25/09/2015) 

Fundada em 1998, a Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro (AARJ), foi a 

primeira associação de arteterapia do Brasil. Criada com o objetivo de regulamentar a 

formação dos arteterapeutas brasileiros, que necessitavam de uma prática consistente e estudo 

profundo da técnica. De reconhecer o objetivo terapêutico da arteterapia e não de diagnóstico. 

A criação de uma associação evitava também a disseminação de informações equivocadas 

sobre o que é o trabalho do arteterapeuta. (http://aarj.com.br/home/ acesso em: 25/09/2015) 

Os membros fundadores da AARJ eram arteterapeutas e possuíam vasta experiência 

na área e acreditavam na necessidade de o profissional de arteterapia passar por uma 

formação baseada no estudo, na pesquisa e no estágio. E que essa formação necessitava de 

tempo e dedicação. Foi então que perceberam que era preciso criar uma comunidade onde 

fosse possível compartilhar experiências, práticas e ética. Os objetivos da AARJ são o estudo, 

a pesquisa, a produção do saber e a ética arteterapêutica fundamentada nos Direitos Humanos, 

na solidariedade, na cooperação e no respeito. (http://aarj.com.br/home/ acesso em 

25/09/2015) 

Por representar somente os interesses dos profissionais do Rio de Janeiro, ao invés de 

escolherem o nome da Associação Brasileira de Arteterapia, foi escolhido Associação de 

Arteterapia do Rio de Janeiro. (http://aarj.com.br/home/ acesso em 25/09/2015) 

Já em 2006, foi fundada a União Brasileira de Associações de Arteterapia (UBAAT), 

com o objetivo de garantir a qualidade dos profissionais da arteterapia e da docência da 

mesma. Os principais objetivos da UBAAT são unificar e delimitar parâmetros curriculares 

mínimos e comuns para os cursos de formação de arteterapia no Brasil, estabelecer princípios 

para a qualificação de docentes e supervisores em cursos de arteterapia, determinar critérios 

nacionais de reconhecimento e credenciamento dos profissionais da arteterapia e de cursos. Ir 

a busca do reconhecimento legal da profissão de arteterapeuta, garantindo a qualidade e 

confiabilidade dos serviços prestados por profissionais. A UBAAT tem como objetivos gerais 

favorecer em âmbito nacional a identidade e interesses dos arteterapeutas que a integram, 

assegurar o intercâmbio sobre teoria e prática da arteterapia entre os diversos estados do país e 

facilitar a organização de eventos de arteterapia no âmbito regional, nacional e internacional. 

A associação tem também como objetivo organizar e propagar um banco de dados de 

publicações sobre arteterapia no Brasil, colaborar e promover a troca de projetos, publicações 

http://aarj.com.br/home/
http://aarj.com.br/home/
http://aarj.com.br/home/
http://aarj.com.br/home/
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e pesquisas entre organizações de arteterapia similares internacionais. (http://www.ubaat.org/ 

acesso em: 25/09/2015) 

A União Brasileira de Associações de Arteterapia conta com documentos orientadores 

como: 

Estatuto social, código de ética, parâmetros curriculares, parâmetros de 
credenciamento e professores e coordenadores de curso, bando de dados sobre 

publicações existentes na área em Português (livros e revistas), critérios para 

credenciamento de arteterapeutas nas associações regionais, cursos cujos 

programas de Arteterapia estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pela 

UBAaT, listados no site de suas associações. (http://www.ubaat.org/ acessado 

em: 25/09/2015) 

 

1.2 Arteterapia e sua utilização 

De início é interessante destacar que segundo a American Association of Art Therapy 

[Associação Americana de Arteterapia]: 

A arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na 
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das pessoas. 

Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto de uma relação 

profissional por pessoas que experienciam doenças, traumas ou dificuldades na 

vida, assim como por pessoas que buscam desenvolvimento pessoal. Por meio do 

criar em arte e do refletir sobre os processos e trabalhos artísticos resultantes, 

pessoas podem ampliar o conhecimento de si e dos outros, aumentar sua 

autoestima, lidar melhor com sintomas, estresse e experiências traumáticas, 

desenvolver recursos físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer 
vitalizador do fazer artístico. Arteterapeutas são profissionais com treinamento 

tanto em arte como em terapia. Tem conhecimento sobre o desenvolvimento 

humano, teorias psicológicas, prática clínica, tradições espirituais, multiculturais 

e artísticas e sobre o potencial curativo da arte. Utilizam a arte em tratamentos, 

avaliações e pesquisas, oferecendo consultoria a profissionais da área e afins. 

Arteterapeutas trabalham com pessoas de todas as idades, indivíduos, casais, 

famílias, grupos e comunidades. Oferecem serviços individualmente e como 

parte de equipes profissionais, em contextos que incluem saúde mental, 

reabilitação, instituições médicas, legais, centros de recuperação, programas 

comunitários, escolas, instituições sociais, empresas, ateliês e prática privada 

(AATA, 2003 apud CIORNAI, 2004 p. 9). 

 

Conforme define a Associação Brasileira de Arteterapia, a arteterapia "é um modo de 

se trabalhar utilizando a linguagem artística como base da comunicação cliente-profissional. 

Sua essência é a criação estética e a elaboração artística em prol da saúde." Utilizando as 

"linguagens plástica, sonora, dramática, corporal e literária envolvendo técnicas de desenho, 

pintura, modelagem, construções, sonorização, musicalização, dança, drama e poesia." A 

http://www.ubaat.org/
http://www.ubaat.org/
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arteterapia é aplicada na avaliação, prevenção, tratamento, reabilitação e educação. O campo 

de atuação da arteterapia vem se expandindo, englobando assim, diversos contextos como o 

comunitário, educacional, organizacional, além do contexto clínico. Segundo a Associação, 

profissionais que podem trabalhar com arteterapia são aqueles que possuam graduação na área 

da saúde como médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros e que tenha um 

curso de extensão em arteterapia. 

Entre as principais vantagens da utilização da Arteterapia no processo terapêutico 

estão a redução no tempo de trabalho terapêutico devido à diminuição da transferência; 

Facilitar ao cliente que ele se torne mais ativo, criativo e consequentemente mais 

independente; A utilização não verbal, ampliando a comunicação plena; Desenvolver no 

cliente uma maior adaptação, flexibilidade e originalidade; A influência da Arteterapia no 

cotidiano, que cria uma maneira mais equilibrada de viver através da relação entre harmonia e 

senso estético. (http://www.arteeterapia.com.br/ acesso em 05/10/2015) 

De acordo com a Associação Brasileira de Arteterapia, atualmente a arteterapia é 

empregada em diferentes especialidades como:  

Treinamento empresarial, psico-profilaxia e reabilitação psicopedagógica, arte-
reabilitação física e mental, reabilitação psicossocial, projetos comunitários de 

educação para saúde e em consultório e clínicas especializadas com doenças 

degenerativas como câncer, Aids, alzheimer, esclerose múltipla, etc.; 

Deficiências físicas e mentais e psicoterapias individuais e de grupo (família, 

criança, adolescente, adultos e idosos); A Arteterapia pode ser utilizada sozinha 
ou como coadjuvante em outros tratamentos, principalmente em programas 

interdisciplinares como os utilizados em psicoses e drogadição. 

(http://www.arteeterapia.com.br/ acesso em 05/10/2015). 

 

Segundo Ciornai (2004) o termo arteterapia é utilizado para caracterizar a utilização de 

recursos artísticos em ambiente terapêutico. Essa definição pressupõe uma potencialidade de 

cura no processo de fazer artístico, quando cliente e arteterapeuta constroem uma relação que 

proporciona a expansão da consciência e do autoconhecimento, provocando assim, mudanças. 

Por abranger diversos campos de atuação, a arteterapia pode ser desenvolvida em variados 

contextos terapêuticos, o que assegura a participação de profissionais com diferentes 

formações. A arteterapia é uma área de especialização, onde cada profissional a agrega em 

sua área de habilitação profissional, como por exemplo, psiquiatria, fonoaudiologia, 

psicopedagogia entre outros, todavia alguns fatores são comuns em todos esses contextos.  

Os arteterapeutas utilizam como recurso terapêutico as artes plásticas, sua formação 

engloba um corpo metodológico e teórico próprios, que vão além das disciplinas de arte e de 

psicologia, todavia necessárias, que engloba conhecimento da história da arteterapia e os 

http://www.arteeterapia.com.br/
http://www.arteeterapia.com.br/
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principais autores precursores e contemporâneos dessa área, noções de processos psicológicos 

produzidos tanto durante a atividade artística como na observação de trabalhos de arte. 

Abrange também conhecimentos das propriedades terapêuticas e seus diversos materiais e 

técnicas, de fundamentos teóricos e metodológicos da abordagem, das relações entre 

processos criativos, terapêuticos e de cura, estudo de trabalhos realizados anteriormente por 

profissionais da área e em diferentes campos de atuação, além da vivência pessoal e uma 

prática supervisionada por profissionais experientes (CIORNAI, 2004). 

Diante disso, Sara Paín (2009) afirma que é necessário que o arteterapeuta tenha 

conhecimento dos fundamentos teóricos, para que possa analisar e observar o comportamento 

dos pacientes, "tanto de um ponto de vista funcional como evolutivo" (p.71), com o propósito 

de "acompanhar sua atividade e orientar sua pesquisa." (p.71) A autora aponta que para 

favorecer uma melhor dosagem de utilização dos recursos plásticos é necessário que o 

arteterapeuta possua conhecimento profundo sobre a origem das "transformações da 

representação em relação à idade e ás diversas patologias psíquicas." (p.71). 

Nas distintas fases, que vão desde a concepção mental de uma imagem até sua 
objetivação numa representação concreta, intervém um conjunto de fatores e 

condições, cujo estudo é necessário para compreender o percurso que está 

fazendo o indivíduo e as dificuldades em que se encontra. (PAÍN, 2009 p.71) 

Para Brown (2000, p.1): 

A Arteterapia é extremamente boa, pois consegue examinar a forma como você 

olha para si mesmo e para o mundo. Seja trabalhando com argila, palavras ou 
teclas de um piano, um artista constrói um mundo de símbolos que liberta 

emoções e ideias. Todos temos símbolos que representam nossos pensamentos e 

sentimentos – por exemplo, um belo pôr-do-sol pode significar paz ou tristeza 

para você. Como é que a arte pode ser usada para mudar este significado? 

 

Este autor aponta o poder que a arte tem de alcançar até mesmo as emoções mais 

profundas, e de transformar a maneira como vemos o mundo. Segundo ele "A cura está 

relacionada com levar o corpo a um estado de equilíbrio natural." (p. XIII) Esse equilíbrio 

pode ser alcançado de forma simbólica, através das artes como a mistura de sons e cores. Sara 

Paín (2009) afirma que em consequência da arteterapia, "o artistand desperta para o mundo 

sensível para que ele possa superar os seus obstáculos pessoais, tanto na recepção do mundo 

sensorial como em sua materialização." (p.35). 

De acordo com Jung:  
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O homem utiliza a palavra escrita ou falada para expressar o que deseja 
transmitir. Sua linguagem é cheia de símbolos, mas ele também, muitas vezes, 

faz uso de sinais ou imagens não estritamente descritivos. [...] O que chamamos 

símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar 

na vida diária, embora possua conotações especiais além do seu significado 

evidente e convencional. Implica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta 

para nós. (1964, p.16) 

 

Para Brown (2000), o paciente necessita ver a arte não apenas como um meio de 

expressar pensamentos e sentimentos para outras pessoas, mas como uma forma de 

desenvolvimento de símbolos para as mudanças que irão ajudá-lo a modificar e desenvolver 

"seus sentimentos, seu conceito de eu e seu relacionamento com os outros" (p. XIV). Ele 

aponta que para que o lado artístico se manifeste, é fundamental que o paciente tenha uma 

atitude não-crítica, ou seja, ele deve evitar ser autocrítico e evitar as críticas feitas por outras 

pessoas. Ele esclarece que o processo de cura não se dá somente pela criação de símbolos, 

mas sim da transformação positiva desse símbolo. 

Este aspecto também é comentado por Paín (2009): 

[...] Esse "deve ser" da representação artística, cuja forma é mediatizada por 

aprendizagem dos modelos canônicos, é um preconceito a ser desconstruído em 

arteterapia. No ateliê, a falta de conhecimentos artísticos do artistand faz com 

que frequentemente suas representações sejam confusas, feias, violentas, 

desordenadas ou ingênuas. Todas essas modalidades são consequências da 

passagem da emoção à tela praticamente sem a mediação de um conhecimento 
técnico. [...] No ateliê, a questão é observar como cada sujeito lida com a 

situação aleatória: servindo-se dela, evitando-a ou jogando com a sorte ou azar. 

(PAÍN, 2009 p.15) 

 

Brown (2000) aponta a necessidade de entender a influência que os acontecimentos 

passados têm sobre nosso presente, pois as experiências são absorvidas e internalizadas, 

quando marcantes, podem ser revividas de maneira intensa, o que pode afetar "nossas crenças, 

sentimentos, relacionamentos e comportamentos." (p. XVI) E através da Arteterapia, é 

possível reformular e reorganizar experiências do passado, para que causem um impacto 

positivo no presente e por conseguinte no futuro. Mas essa reformulação depende da mudança 

de perspectiva, quando o paciente passa a controlar o modo como vê as experiências. 

Para Brown (2000) a apreciação e a criação da arte contribuem para o 

desenvolvimento, em que uma pode intensificar a outra, "entender os métodos de outros 

artistas aumenta sua própria variedade de técnicas, e exercitar a própria expressão ajuda a 

entender o esforço dos outros." (XVII) Ao apreciar ou criar arte ocorre a transformação das 

emoções com a utilização dos símbolos. 
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Ciornai (2004) reforça que: 

A visitação de espaços culturais pelos arteterapeutas deve ser atualizada a fim de 

estar sempre em contato com a informação artística – ainda que o gosto pessoal 
do terapeuta em matéria de arte, as críticas ou a fascinação estética que ele pode 

cultivar nas exposições devam permanecer à parte. (CIORNAI, 2004 p.25) 

 

Segundo a autora, ao se examinar a vida de outros artistas, o terapeuta pode realizar 

uma revisão "de seus próprios conflitos e frustrações, paixões, afetos, e desejos" (p.25), 

produzindo assim um curso de reconstrução. 

Brown (2000) aponta na Arteterapia a existência de cinco elementos-chave 

terapêuticos que são: 1) O aprendizado que as formas artísticas podem proporcionar, 

auxiliando ao paciente ter novas perspectivas, através de métodos estimulantes para 

"entender, adaptar e memorizar"; 2) O "aumento na esperança de alívio"; 3) A arteterapia 

facilita experiências de sucesso e controle; 4) Estabelecimento de conexões, pois as artes 

auxiliam no compartilhamento de experiências e emoções fortes; E por último, 5) O despertar 

das emoções, através de diversas formas de arte como, canções, quadros, peças etc. Ele 

explica ainda que para a eficácia da terapia a aplicação da arte deve objetivar resultados 

prolongados; elevar o sentimento de esperança do paciente; favorecer experiências de 

sucesso; auxiliando ao paciente superar e compreender seus desafios; transformar emoções 

com o auxílio de símbolos relevantes, através de técnicas como pintura, teatro, poesia etc.; 

facilitar o despertar e o processamento de emoções profundas.  

Para que o ocorra o domínio da mente, é necessário reter emoções, experiências e 

crenças dentro de "símbolos vívidos", pois estes possuem uma grande quantidade de 

informações emocionais e intelectuais. A arteterapia associa todos os tipos de sentimentos e 

pensamentos a símbolos. Segundo o autor "um símbolo essencial e útil é a onda que cura ao 

passar pelo corpo, alterando a percepção de suas experiências" (BROWN, 2000 p. 6). 

 

1.2.1 A pintura  

Para Brown (2000), quadros e desenhos tem o poder terapêutico de despertar 

sentimentos. Eles podem proporcionar novos pontos de vista sobre si mesmo, o mundo e a 

situação em que o paciente se encontra. Ao desenhar o mundo como ele o vê e como ele 

gostaria de vê-lo, o paciente organiza seus sentimentos, ao pintar, ele pode "deixar de 
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representar seus sentimentos e passar transformá-los" (p.28), criando assim novas 

perspectivas ao ver a situação através de outro ponto de vista. 

Os budistas e os hindus tinham isto em mente quando criaram as mandalas. Uma 

mandala é um símbolo sagrado que simboliza o universo. Ele pode ser 

mentalizado ou desenhado num papel, e é usado para a meditação e a 

visualização. É normalmente um círculo envolvendo um quadrado contendo um 

símbolo. (BROWN, 2000 p. 28) 
 

O autor explica que a pintura é eficaz para problemas que necessitam de "pensamento 

flexível e soluções intuitivas e para encontrar caminhos para sair de círculos viciosos" (p.29), 

pois ao pintar o lado direito do cérebro é exercitado, impedindo que o lado mais lógico do 

cérebro, o esquerdo exerça o controle. O lado direito do cérebro deve ser exercitado quando 

um objetivo estiver sendo elaborado, uma vez que ele "não o bloqueia com restrições 

lógicas"(p.29), permitindo o pensamento sobre o que o indivíduo deseja de fato, e não do que 

ele acredita desejar. 

Na pintura se leva em consideração: a cor, que possibilita a expressão e dar a forma ás 

emoções; O tom, que é uma qualidade ou tonalidade das cores, pode ser utilizado para gerar 

equilíbrio e harmonia como, por exemplo, em uma pintura onde áreas escuras podem ser 

equilibradas com áreas claras; A luz e a sombra podem ser utilizadas ilustração e destaque de 

sentimentos e ações distintas; A composição, onde é o artista quem escolhe os objetos que vai 

utilizar e como distribuí-los na tela, por exemplo, "uma paisagem estendendo-se por 

quilômetros, uma variedade de florestas e campos ou as características marcantes de um 

penhasco rochoso sugerem modelos"(p.30), segundo Brown (2000) linhas horizontais e 

verticais podem transmitir sentimentos de paz e estabilidade ou desconforto e tensão; Já a 

perspectiva é uma forma de produzir "ilusão tridimensional em uma superfície plana"(p.31), 

esta técnica faz uso de linhas retas. (BROWN, 2000 p.30) 

1.2.2 A música 

Segundo Brown (2000) a música pode tocar as pessoas de forma profunda, e 

harmonizar os aspectos físico, espiritual, emocional e mental. A música é capaz de tocar e 

mudar o estado de espírito, e é algo possível de se compartilhar com outras pessoas. Através 

dela é possível se conectar diretamente com as emoções, devido a isso ela se torna adequada 

para trabalhar com "estados emocionais extremos"(p.42), por exemplo, em caso de ansiedade, 

a música pode ser utilizada com o objetivo de acalmar-se e assim, avaliar com calma a 

situação, proporcionando um melhor resultado. 
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A música motiva emoções a um nível além dos sentimentos subconscientes, e 
pode ter efeitos dramáticos sobre sua fisiologia: isto está relacionado ao fato de 

que as raízes dos nervos auditivos estão mais bem distribuídas e têm mais 

conexões que qualquer outro nervo do corpo. Os acordes harmônicos e os 

dissonantes e os diferentes intervalos entre as notas influenciam seu pulso e a 

respiração; acordes sustenidos baixam a pressão e acordes secos e repetidos a 

elevam. Normalmente a energia muscular aumenta com a intensidade e a altura 

de sons musicais. Ritmos harmoniosos podem, dependendo do tempo, ser 

sedativos ou estimulantes eficazes: uma peça musical com o tempo de um 

batimento cardíaco normal (60-80 batidas por minuto) acalma, ritmos mais 

lentos do que o do coração criam suspense – é como se o corpo antecipasse que a 
música vai acelerar. Ritmos rápidos aumentam os batimentos cardíacos e 

estimulam o corpo inteiro. (BROWN, 2000 p.41) 

Entre as técnicas da Arteterapia que utilizam a música estão: a intensidade, as notas 

musicais formam uma escala, que são repetidas mais graves ou mais agudas com relação às 

outras. Geralmente, notas agudas e graves são respectivamente associadas à sentimentos leves 

e pesados; A melodia, que é o "movimento de uma nota para outra no tempo"(p.42), para que 

seja efetivamente melódico é necessário que haja uma transição contínua e de modo parecido 

ocorre com a transformação emocional: passando por vários estágios de maneira suave; A 

harmonia é o resultado de diversas notas sendo tocadas a mesmo tempo, ela torna o 

inarmônico compatível; O volume que pode variar, por exemplo sons altos e suaves podem 

expressar raiva. Já o ritmo de uma música é considerado um elemento-chave, pois ele 

determina uma universalidade ao diferente: na maior parte do tempo "permanece igual 

enquanto que as notas mudam"(p.42), essas variações são estimulantes. (BROWN, 2000 p. 

42) 

 

1.2.3 A arte dramática  

 

Sobre a arte dramática na arteterapia Brown (2000) afirma que "Cada personagem no 

palco é um símbolo da realidade" (p.48), pois no teatro, realidade e ilusão se combinam 

através da representação que envolve um trabalho externo de imitação de aparência e 

movimento e interno de "assumir" uma personagem. De acordo com ele, de maneira 

semelhante ao poeta que utiliza imagens e metáforas, o ator escolher símbolos reais. Ao 

imaginar uma situação, o ator tem mais liberdade emocional ao reagir a ela e de maneira mais 

aberta alcanças emoções mais profundas como o sofrimento, pois entende que logo após a sua 

atuação tudo voltará a ficar bem ao se distanciar daquele sentimento vivenciado. 
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[...] Como o teatro não é a "realidade", é um lugar mais seguro para expressar 
emoções do que a vida real. Por isso as emoções expressas no palco são mais 

autênticas do que aquelas que expressamos no dia-a-dia. [...] Transferência é um 

termo usado na psicologia para descrever como direcionamos nossas emoções e 

atitudes a um substituto. O espectador de uma peça direciona suas emoções e 

atitudes a um substituto. O espectador de uma peça direciona suas emoções para 

os atores e não para si mesmo. O ator é um símbolo da realidade no palco, com o 

qual o espectador se envolve emocionalmente. (BROWN, 2000 p. 50) 

 

Segundo Brown (2000) no processo terapêutico através da arte dramática os piores 

sentimentos podem ser enfrentados e superados, pois ela dá a possibilidade de pensar sobre si 

mesmo de maneira diferente. Para Brown: "A representação consciente de eventos passados 

levará a compreensão do comportamento" (p.50), sendo assim possível a mudança de 

comportamento frente aquela situação. Na arte dramática o paciente pode viver novas 

situações e papéis, possibilitando novas formas de explorar a vida. Ao assumir outros 

personagens o paciente deixa sua armadura e passa a ter mais controle sobre as próprias ações 

e comportamentos, a medida que vai escolhendo sua postura, linguajar, e comportamento vai 

facilitando a ele compreender as outras pessoas. "A arte dramática é adequada para explorar 

relacionamentos com outras pessoas e sentimentos que você tem evitado. Ela permite que 

você identifique e examine como vai projetar e absorver seus sentimentos." (BROWN, 2000 p. 

52). 

Entre as técnicas das artes dramáticas na Arteterapia estão a ação, que quando física 

pode ser representada e definida de maneira precisa. Segundo Brown (2000) "A imitação é a 

arte principal de um ator" (p.53). Para ele ao assumir o controle de suas ações o paciente pode 

consequentemente regular suas emoções; A trama tem o objetivo de alcanças uma unidade, 

ela é o "arranjo" dos acontecimentos de uma peça; O personagem se caracteriza pela junção 

de traços e qualidades de uma pessoa e devem ser "vívidas e realistas"; A dicção é também 

importante, pois os arranjos das fala necessitam de clareza e as palavras devem ser 

empregadas de maneira expressiva; Já os efeitos cênicos tem o propósito de favorecer o clima 

da peça, criando assim um espetáculo. Brown (2000) aponta também a importância do grupo 

nesta técnica arteterapêutica do teatro, pois de acordo com ele o trabalho em grupo é mais 

eficaz do que o individual. No teatro ele favorece adaptação e enfretamento das metas e 

objetivos das outras pessoas.  
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1.2.4 A poesia 

Conforme aponta Brown (2000), a poesia como técnica arteterapêutica possuem 

diversos benefícios como a redução do estresse, aumento da disposição, diminuição do 

sofrimento por perdas e dores físicas e o abandono de antidepressivos e tranquilizantes. O 

processo terapêutico através da poesia funciona de maneira que facilita ao paciente a 

exploração de símbolos de sua mente, a "liberar a imaginação, invocar emoções e ligá-las a 

novas imagens e formas de raciocinar" (p.63). Para lidar com suas emoções o paciente pode 

utilizar a poesia para desenvolver estratégias emocionais conscientes. A poesia é adequada 

para desenvolver a capacidade de concentração e precisão, com ela é possível focalizar de 

maneira muito próxima "pensamento, sentimento, acontecimento ou pessoa". E seu objetivo é 

destacar a forma e as relações das palavras. 

As principais técnicas da poesia utilizadas na arteterapia são o imaginário, que é a 

"linguagem que expressam as ideias" (p. 63), da qual outras pessoas podem se conectar; A 

rima que é uma técnica que facilita a memorização de frases; A linguagem, nessa técnica 

ocorre a escolha das palavras adequadas. Sua eficácia está na possibilidade de realinhamento 

do mundo interior do paciente. (BROWN 2000, p. 64) 

 

1.2.5 As histórias 

Brown (2000) afirma que as histórias fictícias ou reais tem o poder de modificar a 

maneira de pensar sobre a vida, elas são uma maneira para dar um significado às coisas. As 

histórias proporcionam um conjunto diversificado de referências com a quais o paciente pode 

associar seus sentimentos e pensamentos. De acordo com ele, histórias, quadros, poemas e 

músicas podem ser utilizados na construção de modelos que auxiliam o paciente a controlar 

suas emoções. Os contos de fadas também possuem o poder de transformação, pois suas 

histórias utilizam "símbolos de amor, sexualidade, esperança e ruína" que ensinam grandes 

lições. 

Escrever e ler histórias é mais adequado para trabalhar problemas que necessitem 
mudanças grandes, a longo prazo. Elas podem ajudar você a se preparar para 

contratempos da realidade. Ao mostrar personagens lidando com contratempos, 

as histórias podem ajudar você a não se desesperar, e apoiá-lo ao inspirar que é 
possível superar obstáculos e continuar até chegar a um resultado bem-sucedido. 

Histórias mostram possibilidades, seja através de fatos ou de ficção. (BROWN, 

2000 p.75) 
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Dentre as técnicas utilizadas para escrever histórias na arteterapia estão a trama, que 

movimenta os acontecimentos e os conecta, eles podem se assemelhar às experiências de vida 

dos pacientes. A estrutura onde as histórias apresentam modelos de comportamento através 

dos personagens. A caracterização do personagem define a história e por fim, os símbolos 

que são utilizados nas histórias para favorecer a conexão com as emoções profundas do 

paciente. (BROWN, 2000 p. 76) 

 

1.2.6 – As colagens 

 

A técnica da colagem é feita através da seleção de imagens de revistas, jornais etc., e 

posteriormente ocorre a sua ordenação, esta técnica pode favorecer o desenvolvimento de 

vínculos mais fortes necessários em tarefas futuras com outros materiais. Ela reduz a 

ansiedade do paciente por ele não se considerar um artista, tornando-o mais confiante, o que 

possibilita sua maior entrega no trabalho. Nesta técnica certos conteúdos psíquicos 

permanecem ainda distanciados, na utilização dessas imagens recortadas o paciente acredita 

não possuir ligação direta com as mesmas, o que favorece sua defesa diante a uma maior 

exposição de si. (Urrutigaray, 2011) 

Segundo Urrutigaray (2011) quanto maior a quantidade de imagens usadas na mesma 

composição, maior é o grau de defesa do paciente, pois no início ele utiliza mais imagens, o 

que torna difícil entender o tema que gerou a emoção. Para compreensão da composição de 

imagens é necessário tempo até que ela se torne mais clara, quando na configuração das 

imagens surge um ponto focal facilitando uma maior compreensão. 

Para Urrutigaray a técnica da colagem se constitui em uma técnica que: 

[...] que também atua sobre o padrão: ordem constituída no cultural e coletivo (a 
figura escolhida) – recorte do que interessa, a particularização ou a subjetivação 

(foco especial da atenção) – destruição do antigo e coletivo, mas sendo a 

construção inerente a uma necessidade e interesse do sujeito – para uma nova 

forma como interpretação individual dos aspectos culturais, refazendo-se o 

esquema de ordem, desordem e nova ordem. (2011, p.73) 

De acordo com Philippini (2013) na técnica da colagem as gravuras devem ser pré-

selecionadas, pois isso evita a dispersão da atenção do paciente. Juntamente com as gravuras 

são utilizados outros materiais como papéis coloridos e com várias texturas, diversos tipos de 

colas, tesoura, tecidos, materiais orgânicos, miçangas entre muitos outros. 
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CAPÍTULO 2 

AS ABORDAGENS NA ARTETERAPIA: JUNGUIANA, GESTÁLTICA E 

PSICANALÍTICA 

 

O processo arteterapêutico resulta de uma delicada construção artesanal e na 
escolha adequada de materiais expressivos e de estratégias que favorecem 

transformação. Para isto é necessário não perder de vista os processos de criação 

apesar de singulares, são regidos por princípios universais e arquetípicos, e que 

os materiais expressivos, como veículos da criação, possuem propriedades 

terapêuticas que devem ser conhecidas e respeitadas. (PHILIPPINI, 2013) 

 

Neste capítulo a arteterapia será apresentada nas diversas abordagens teóricas da 

psicologia. Foram escolhidas As abordagens Junguiana, Gestáltica e Psicanalítica. E suas 

contribuições para o trabalho do psicólogo que utiliza a arte no processo terapêutico. 

2.1 Abordagem Junguiana na Arteterapia 

Segundo a abordagem Junguiana os indivíduos são conduzidos por símbolos durante 

sua vida em seus processos de transformação e autoconhecimento que se originam no self, 

considerado o núcleo de harmonia, equilíbrio e saúde, que representa a essência de cada 

indivíduo. Ele deve ser respeitado e entendido por meio dos símbolos. (PHILIPPINI, 2013)  

Philippini (2013) aponta que o processo terapêutico em arteterapia na abordagem 

junguiana acontece de modo a oferecer recursos materiais que sejam adequados para que a 

energia psíquica se organize em símbolos através das criações plásticas que irão reproduzir 

diversas fases da psique, favorecendo a intercomunicação entre consciente e inconsciente. 

Através desse processo criativo é possível estruturar e expandir a personalidade do indivíduo, 

pois ele facilita que os estados afetivos em conflito sejam compreendidos e resolvidos. Os 

símbolos existentes nessas criações possivelmente estarão presentes nas imagens oníricas e no 

organismo também, por meio de mudanças no funcionamento do corpo resultando nas 

"doenças criativas", que irão indicar a necessidade de transformar os modelos de 

funcionamento psíquico. A arteterapia considera o universo arquetípico um facilitador para o 

entendimento da criação simbólica, juntamente com o cliente criador do símbolo o 

arteterapeuta vai interpretar conforme o contexto o seu significado, levando em consideração 

os aspectos singulares e históricos de cada indivíduo. 
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Os pontos cardeais que norteiam a caminhada por estas regiões psíquicas 

profundas e singulares estão registrados na tipologia junguiana. Nesta referência 

teórica identificam-se quatro funções psíquicas básicas: pensamento, sentimento, 

sensação e intuição. De modo geral, observa-se a dominância de uma destas 

funções (a função superior no comportamento de cada indivíduo) em detrimento 

da funcionalidade das outras. A estas funções psíquicas, Jung correlacionou os 

quatro elementos básicos da natureza: ar, água, fogo e terra e dois movimentos 

básicos para a orientação da energia psíquica: movimento predominante para o 

mundo externo, extroversão, e movimento para dentro, introversão, da própria 

vida psíquica. (PHILIPPINI, 2013 p.16) 

 

Conforme aponta Philippini (2013) por meio da observação e dados da anamnese o 

arteterapeuta tem a possibilidade de utilizar certas modalidades expressivas com o objetivo de 

"revitalizar áreas desujadas, núcleos bloqueados, resgatando a possibilidade de livre fluir da 

energia psíquica" (p.16), isto ocorre através da estimulação das funções psíquicas menos 

evoluídas, que iluminam os pontos mais obscuros da psique. 

O processo terapêutico é conduzido por associações e analogias realizadas por cada 

indivíduo ao se confrontarem com suas obras ou até mesmo ao longo do seu processo de 

criação. Esse processo é complementado pelos conteúdos simbólicos presentes nas fontes 

arquetípicas. Para Philippini (2013) "Essas fontes representam registros do inconsciente 

coletivo, reproduzidos no inconsciente de cada indivíduo como mapas psíquicos codificando 

as passagens do percurso de individuação que se repetem através dos tempos, em essência de 

modo semelhante” (p.16). 

O percurso de individuação ocorre através de símbolos que se manifestam em diversas 

possibilidades expressivas que podem surgir através do material onírico, pelo ritmo 

metabólico ou pelas disfunções corporais. E ainda em imagens mentais que surgem durante a 

meditação e a visualização. O símbolo é o elemento que vai realizar a junção do consciente ao 

inconsciente, conforme for surgindo à criação de novas imagens acontecerá a transformação. 

(PHILIPPINI, 2013) 

A diversidade dos materiais expressivos utilizados no processo terapêutico envolvem 

incontáveis alternativas que buscam atender à necessidade individual do criador, que servem 

como uma maneira de estimular sua criatividade e facilitar que conteúdos mantidos em áreas 

sombrias da psique venham à superfície, pois esses conteúdos encontram-se reprimidos na 

área reprimida da psique humana. O trabalho da arteterapia é através do processo terapêutico, 

trazê-los à tona causando assim, a expansão da consciência. Diversas são também as 

possibilidades criativas. É através da sua utilização que os símbolos irão surgir e o indivíduo 

entrará em contato com questões que necessitem ser compreendidas e transformadas. Quanto 

mais criativo e experiente for o arteterapeuta maior será a variedade das modalidades 



21 
 

terapêuticas, seu treinamento permitirá a compreensão dos símbolos, acentuando a assim a 

sua função estruturadora. (PHILIPPINI, 2013) 

As estratégias arteterapêuticas devem conduzir à melhor compreensão dos 

significados emocionais contidos no símbolo e este processo conduz a 

sentimentos de plenitude e inteireza. Os símbolos trazem para os indivíduos a 

possibilidade de conhecer, compreender, refazer, recuperar, rememorar, reparar 

estruturas e transcender. O símbolo linguagem metafórica do inconsciente 
contém, em si próprio, o significado de todos os enigmas psíquicos, cabendo ao 

arteterapeuta trazer ao setting os instrumentos necessários para viabilizar este 

processo. (PHILIPPINI, 2013 p.17) 

 

Segundo descreve Philippini (2013), a função do símbolo é integrar e revelar "o eixo 

de si mesmo – ego (eixo ego-self) entre o que é desconhecido (inconsciente individual) e 

coletivo e a consciência" (p.18). Ele vai reunir a energia psíquica, para que o indivíduo possa 

alcançar os pontos mais profundos e desconhecidos de si mesmo, e com essa descoberta irá 

favorecer o seu crescimento. Os símbolos criados com o auxílio dos materiais expressivos 

irão promover a estruturação e a mudança dos estados emocionais que o originaram. Através 

das diversas produções expressivas a energia psíquica será materializada no processo 

terapêutico, com o auxílio dos materiais expressivos, do setting terapêutico adequado e o 

acolhimento do profissional. 

Para ampliar a possibilidade de compreensão de um símbolo é utilizada a amplificação 

simbólica, que no processo terapêutico envolverá um conjunto de técnicas expressivas e 

plásticas que tem como objetivo facilitar a compreensão dos significados de um símbolo pela 

consciência. Esse conjunto de procedimentos poderá conter diversas modalidades expressivas 

ou apenas uma só, de maneira aprofundada, que será intensificada conforme o cliente tenha 

mais facilidade em explorar as possibilidades de expressão que um material plástico possua. 

A observação das sensações corporais que surgem durante o percurso da criação das imagens 

pode tornar esse processo mais produtivo e enriquecido quando alcança informações culturais 

"quando se procura registros sobre o símbolo estudado em mitos, contos de fadas, alquimia, 

tradições religiosas, história da arte, criações literárias, canções, folclore etc." (PHILIPPINI, 

2013 p.21). 

Sobre a importância dos símbolos na arteterapia Silveira (2001 apud REIS, 2004 

p.152) afirma que "Jung compara os símbolos a dínamos que transformam uma modalidade 

de energia psíquica em outra" (p.152). Desse modo os símbolos expressos nas produções 

artísticas, não são considerados apenas projeções de conteúdos inconscientes e sim como 

instrumento de transformação qualitativa, que favorece o equilíbrio psíquico. Segundo 
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Silveira (2001 apud REIS, 2004) o paciente ao externalizar seu conflito interior que é 

vivenciado de maneira desordenada, dá forma as suas emoções e "despotencializa figuras 

ameaçadoras"(p.152).  

De acordo com Philippini (2013) quanto maior for a abrangência simbólica mais fácil 

será o acesso ao conteúdo inconsciente e sua compreensão. Quando essa amplificação se 

conclui, o cliente tem sentimentos de bem-estar, sensações corporais e às vezes são seguidas 

de insights, contextualizando o símbolo no momento presente de sua vida. Mesmo que a 

compreensão do símbolo não aconteça, o processo de elaboração primária e pré-verbal é 

terapeuticamente produtivo, pois a compreensão poderá ser alcançada muito tempo depois. 

 

2.2 A abordagem Gestáltica na Arteterapia 

 

A Psicologia da Gestalt originou-se como uma teoria da percepção que incluía 
as inter-relações entre a forma do objeto e os processos da percepção [...]. O 

pensamento gestáltico enfatizava saltos de insight, fechamentos, características 

de figura-e-fundo, fluidez de processos perceptivos e aquele que percebe como 

um participante ativo em suas percepções, ao invés de um receptor passivo das 

qualidades da forma (Fagan e Shepherd, in Rhyne, 1976 apud Ciornai, 2004 

p.85). 

 

A abordagem gestáltica em arteterapia foi desenvolvida por Jaine Rhyne, que une os 

conceitos da Psicologia da Gestalt a diferentes técnicas que fazem uso de materiais artísticos, 

tanto no âmbito psicoterapêutico quanto no educacional, no trabalho com indivíduos ou 

grupos. A experiência artística como objetivo de ampliação da percepção do sujeito sobre si 

mesmo é um conceito central dessa abordagem, pois a percepção é a base da teoria da Gestalt 

(Reis, 2014). 

Rhyne usa o termo "forma" referindo-se à percepção de uma representação total. A 

função terapêutica da arteterapia nessa abordagem é a possibilidade de obtermos insights 

sobre como percebemos, nas formas que criamos, tanto do mundo como a nós mesmos. 

Configura-se em um processo em que a arte favorece o awareness1 (Reis, 2014). 

Rhyne (2000 apud Reis, 2014 p.154) descreve a experiência gestáltica na arte como: 

                                                             
1 Termo usado na Gestalt-terapia, para o qual não há uma tradução exata em português, mas cujo sentido seria 

dar-se conta ou aperceber-se do que se passa consigo no momento vivido, trazendo à consciência. 
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A experiência gestáltica de arte, então, é o seu eu pessoal complexo fazendo 
formas de arte, envolvendo-se com as formas que você está criando como 

fenômenos, observando o que você faz, e, possivelmente, espera, percebendo por 

meio de suas produções gráficas não apenas como você é agora, mas também 

modos alternativos que estão disponíveis para que você possa se tornar a pessoa 

que gostaria de ser. 

 

Ciornai (2004) aponta que para a Psicologia da Gestalt, a forma e a estrutura são as 

bases para se entender todo fenômeno psíquico, e a unidade fundamental de todos os 

fenômenos da experiência. Essa abordagem sustenta que a universalidade do caráter estrutural 

de todas as coisas e o isomorfismo entre estruturas físicas e psicológicas, e afirma que "ser 

humano é estar em ressonância com as estruturas universais" (p.84). A forma e a estrutura são 

assimiladas através da observação subjetiva do sujeito. 

Na Arteterapia Gestáltica são utilizados os conceitos decorrentes dos estudos sobre 

percepção visual. Segundo (RHYNE, 1980 apud CIORNAI, 2004 p.85), nessa abordagem não 

é necessário abordar termos como configurações, figura e fundo, fronteiras de contato, entre 

outros, pois esses fenômenos se encontram "no próprio ato de perceber e tomar consciência 

do que obviamente está ali." (p.85). 

Ciornai (2004) destaca ainda três enfoques importantes da Psicologia da Gestalt, que 

são o princípio do isomorfismo, a percepção de totalidade e a percepção de formas como um 

registro de dinâmicas anteriores. 

A autora aponta o livro Arte e percepção visual: uma psicologia do olho criativo, de 

Rudolph Arnheim, que ao conceber expressão em um trabalho de arte, considera que: 

Todas as qualidades perceptuais têm generalidades. Vemos vermelhidão, 

rotundidade, pequenez distância, rapidez incorporadas em exemplos individuais 

distintos, mas transmitindo mais um tipo de experiência do que uma experiência 

particular. Isso é também verdadeiro para a dinâmica. Vemos solidez, esforço, 
torção, expansão, submissão, também generalidades, mas neste caso não 

limitadas ao que os olhos veem. As qualidades dinâmicas são estruturais, são 

sentidas pelo som, pelo tato, pelas sensações musculares, bem como pela visão 

[...]. A agressividade de um relâmpago advém do rápido ziguezague de sua 

queda [...]. Assim, definimos expressão como modos de comportamentos 

orgânicos ou inorgânicos revelados na aparência dinâmica de objetos ou 

acontecimentos perceptivos. As propriedades estruturais desses modos não são 

limitadas ao que é captado pelas sensações externas; elas são visivelmente ativas 

no comportamento da mente humana e são metaforicamente usadas para 

caracterizar uma infinidade de fenômenos não sensoriais: moral baixa ou o alto 

custo de vida, a subida espiral dos preços, clareza dos argumentos, a solidez da 
resistência (ARNHEIM, 1974 apud CIORNAI, 2004 p.86) 

O princípio do isomorfismo (do latim iso = igual; morfus = das formas) explica os 

fenômenos da experiência ao afirmar que a expressão é inseparável da forma. A Gestalt 
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compreende os fenômenos físicos e psíquicos como isomórficos e que suas formas 

semelhantes em sua estrutura, isto é, acredita o comportamento de um organismo seja 

estruturalmente similar à imagem que ele criou. Essa concepção é importante para os 

terapeutas no que se refere à observação e compreensão do "comportamento gestual, tonal, 

postural e rítmico de seus clientes, que aparecem como figura e fundo assim como em relação 

à observação e à compreensão de suas manifestações artísticas, plásticas, musicais, poéticas e 

expressivas" (p.88). É necessário que o terapeuta a habilidade da percepção da linguagem 

visual desenvolvida, para isso, ele precisa estar habituado com o universo da arte, ter 

aprendido a identificar a linguagem da forma como linhas, formas, estruturas etc. É 

importante destacar a importância do olhar subjetivo, da relação cliente-terapeuta e da 

aproximação fenomenológica ao observar as manifestações artísticas do cliente. (CIORNAI, 

2004 p.89) 

Sobre o conceito de isomorfismo (RHYNE, 2000 apud CIORNAI, 2004 p. 94) aponta 

que: 

Embora não possamos estar muito seguros do quão diretamente o conteúdo 

figurativo das formas expressivas retrata as ideias e ação de quem as criou, 

certamente supomos que formas criadas pelo ser humano apresentem 

semelhanças estruturais ao seu comportamento [...]. 

 

Para Gombrich (1989 apud CIORNAI, 2004 p. 89) a contribuição dos psicólogos da 

Gestalt é importante e se dá devido ao estudo dos trabalhos artísticos se basearem mais em 

analisar os significados dos símbolos do que nas particularidades da linguagem. Outro 

importante ponto que se origina da teoria do isomorfismo está ligado com o "registro vivo da 

história passada" (p.90). Apesar de na Gestalt-terapia ser enfatizado o aqui-e-agora, ela 

também acredita que fatos importantes do passado surgirão no presente e na manifestação 

artística. 

A Psicologia da Gestalt trata a percepção como um processo ativo e criativo de 

compreensão por meio da organização dos estímulos e também ao considerar "os fenômenos 

da percepção em termos de relações, como fenômenos "relacionais", considerando sempre 

sua configuração total não redutível à análise de suas partes." (p.91) Para a Gestalt o todo é 

diferente da soma das partes. (CIORNAI, 2004) 

Na arteterapia gestáltica o terapeuta deve considerar cada cliente como uma estrutura 

única e especial, e cada criação artística como uma totalidade em si, que não seja somente 

reduzida à compreensão de suas partes ou a interpretações que não considerem o contato 
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direto com quem a criou, sua subjetividade, existência e história. Segundo Rhyne (1978 apud 

CIORNAI, 2004 p.91) "A Arteterapia Gestáltica lida com a configuração total da 

expressividade pessoal nas mensagens visuais, no tom de voz, na linguagem corporal, assim 

como conteúdo verbal"(p.91). Essa autora considerava o processo terapêutico como 

ferramenta que auxilia o cliente na ampliação do conhecimento sobre si mesmo e ter a 

consciência de si mesmo como fonte de auto suporte. "Estimulo cada um a expandir sua 

consciência de como se percebe, a aceitar-se como é, a encontrar sua própria maneira de ser, e 

a confiar em seu próprio senso do que o levará à integração e à autonomia” (2000 apud 

CIORNAI, 2004 p. 93).  

Para Rhyne (2000) a função do arteterapeuta é de facilitador, consultor e ás vezes um 

mero companheiro-participante nas experiências vividas. Sendo essencial para ela que cada 

cliente estabelecesse um diálogo com suas produções artísticas e nelas descobrisse sentidos 

significativos com base na abordagem fenomenológica. A autora desencorajava a análise e 

interpretação de imagens e incentivava a descrição das mesmas "em termos de awareness 

perceptiva da autodescoberta ao criar formas" (2000 apud CIORNAI, 2004 p.94). 

Com relação às imagens criadas pelos clientes Rhyne (1978 apud CIORNAI, 2004 

p.95) considera que: 

Os desenhos são geralmente considerados projeções de atitudes inconscientes, 
traços, estados etc., e, consequentemente, são interpretados sem que se dê crédito 

à intenção e à compreensão consciente e cognitiva do criador. Eu afirmo que 

temos dados insuficientes para respaldar posturas e conclusões dogmáticas. O 

que necessitamos é de estudos exploratórios, empíricos, baseados nos relatórios 

subjetivos de pessoas, esclarecendo em palavras seu próprio marco de referência 

visual. 

 

Outro gestalt-terapeuta citado por Ciornai (2004) como grande contribuidor da 

Gestalt-terapia foi Joseph Zinker (1925-2011), que desenvolveu a técnica de utilizar a arte na 

Gestalt-terapia em sessões individuais e em workshops de grupo. Para ele o desenho ou a 

pintura podem ter efeito terapêutico, pois quando vividos como processo, favorece ao cliente, 

em um curto espaço de tempo, se perceber como uma pessoa inteira. Ele também constatou a 

existência de estágios de desenvolvimento dos processos criativos necessários para que os 

experimentos tenham real significado. Em seu trabalho por meio da utilização de desenhos ele 

acreditava na aplicação desses estágios em todos os processos criativos. No primeiro estágio 

devem-se iniciar as atividades com movimentos, podendo ser utilizado músicas e exercícios 

de movimento no espaço trocando-os mais tarde por movimentos em papel com materiais 

como giz de cera e tinta. O uso da música nesse estágio tem como propósito de superar a 
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resistência do cliente em desenhar, pois nessa etapa o cliente ainda se preocupa com o olhar 

das outras pessoas; No segundo estágio o cliente já se encontra mais envolvido no trabalho. 

Nessa etapa áreas começam a se destacar no desenho e é possível diferenciá-las do fundo, e 

figuras e temas começam a surgir. Para Zinker, "Os processos internos da pessoa se refletem 

na sua produção. Está saindo de um estágio energético extremamente indiferenciado em 

direção à clareza de awareness" (1978 apud CIORNAI 2004 p. 96); No terceiro e último 

estágio começa a se desenvolver a produção quanto ao tema e a estrutura interna, onde as 

partes se integram e os espaços são preenchidos com detalhes. Dessa forma o trabalho começa 

a construir uma "gestalt unificada". Nesse estágio cliente pode se afastar de seu trabalho e 

observar algo que tenha que ser mudado para que obtenha uma "figura de boa forma", 

reelaborando e assim começando a experimentar uma sensação de totalidade. No decorrer 

desses estágios se desenvolve o processo de awareness, e ocorre o processo de identificação, 

onde o cliente reconhece a partir do desenho a sua capacidade de se converter em um ser 

integrado (CIORNAI, 2004 p.97). 

Ao referir-se a esse processo Zinker (1978 apud CIORNAI, 2004 p.97) descreve que: 

A pessoa experiencia-se de maneira similar. Discrimina melhor uma variedade 

de sentimentos, forças e polaridades internas. Sente-se reflexiva e respeitosa em 

relação a seus conteúdos internos. Frequentemente, experiencia uma combinação 

de renovação e exaustão – um maravilhamento por ter produzido algo completo, 

integrado, novo e belo. 

 

Segundo Ciornai (2004) na prática da arteterapia gestáltica existem etapas necessárias 

de condução dos experimentos para que os mesmo tenham um bom desenvolvimento que são: 

estabelecimento de vínculo e suporte para o experimento; aquecimento; envolvimento na 

atividade; complementação e transposição de linguagem; observações, reflexões, elaborações 

terapêuticas e compartilhar.  

Na etapa de estabelecimento de vínculo, o é indispensável para o processo 

experiencial no contexto terapêutico. Esta etapa é a que proporciona um suporte para que o 

experimento de desenvolva surge um clima acolhedor, de respeito entre os participantes. Pode 

ser iniciada com informações que estejam motivando o cliente no dia, porém o experimento 

também pode ser iniciado sem um tema determinado; Na etapa de aquecimento ocorrem 

atividades de forma conjunta ou separada. Essas atividades podem ser: a) lúdicas e 

cinestésicas- que geralmente ocorrem no início do aquecimento juntamente com ritmos 

musicais, que auxiliam a descontração e mobilização energética do cliente. Essas atividades 
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envolvem jogos, exercícios de energização e alongamento, de expressão corporal, danças e 

movimentos, e também vários tipos de relaxamento. O aquecimento facilita com que o cliente 

fique mais aberto corporalmente para vivenciar novas experiências; b) supressivas – onde 

ocorre o processo de "esvaziar a mente" de temas e preocupações do cotidiano com o objetivo 

de abrir espaço para que novas figuras surjam. Essa atividade envolve fechar os olhos, 

respirar de maneira profunda e devagar, mantendo a atenção nas sensações que vão surgindo, 

meditação e relaxamento; c) preparatórias temáticas – seleciona-se alguns elementos da 

natureza, objetos pessoais, fotos etc., para realizar o trabalho, ou não-temáticas – onde são 

preparados os materiais artísticos que serão utilizados como amassar argila e preparar tintas, 

se movimentar utilizando esses materiais combinados à diversos ritmos musicais; d) 

imaginativas – que envolvem imaginações e fantasias dirigidas, onde o cliente pode ter a 

impressão de "sonhar acordado"; e) evocativas – tem objetivo de atingir os canais perceptivos 

sensoriais ou de sensibilizar através de temáticas, como ouvir músicas, olhar fotos, imagens, 

filmes, ler poemas e contos, tocar e ser tocado, brincar, lembrar de experiências vividas que 

sejam ligadas a um determinado tema etc.; f) rituais – essa atividade tem como objetivo 

auxiliar a focalização no presente, criar um clima solidário, acolhedor entre os participantes, 

visando estimular as intuições, emoções para que ocorra a passagem para o nível de 

experiências mais pessoais e de sensibilização interna por meio de contos, viagens no tempo 

entre outros, ou experiências de nível transpessoal, onde as fronteiras são ampliadas para além 

de limites pessoais. Já na etapa de envolvimento na atividade – é composta por três etapas: o 

início, onde as atividades são expressivas mediante os materiais sugeridos ou de livre escolha 

do cliente; mergulho e absorção o cliente está tão envolvido com o experimento que "se 

esquece" do mundo ao seu redor, mantendo o foco no processo de criação, que se intensifica e 

fazem surgir figuras bem delineadas; finalização onde começa a se concluir o processo 

artístico, nesta etapa o cliente tem a possibilidade de fazer retoques no trabalho até que ele 

fique completo. Na etapa de complementação e transposição de linguagem, que é uma fase 

opcional, onde terminado o trabalho é sugerido ao cliente que escreva frases, palavras, 

poemas, faça um gesto, uma canção, dança, dramatização sobre suas sensações obtidas 

durante o processo. Essa fase de transposição de linguagem contribui para o enriquecimento 

da expressão, proporcionando a percepção de novas perspectivas sobre os emergentes que 

podem complementar o processo terapêutico; Na etapa de observações, reflexões, 

elaborações terapêuticas e o compartilhar o cliente faz observações, reflexões e dialoga com 

seu trabalho e a partir dele percebe-se como uma "obra aberta e inesgotável". Essa etapa traz 
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ao cliente insights que podem surpreendê-lo de forma positiva e negativa, fazendo-se 

necessário o fundamental suporte da relação terapêutica. No contexto terapêutico, o 

arteterapeuta tem a função de interlocutor, acompanhante e facilitador do cliente e seu 

processo de elaboração e análise dos significados "quanto os desdobramentos terapêuticos 

decorrentes dos trabalhos realizados" (p.102). No contexto terapêutico grupal, através da 

presença de outros participantes é possível formas variadas de elaboração e desdobramento 

em grupos pequenos, duplas ou o grupo todo por meio diversas dinâmicas. O 

compartilhamento de experiências com o outro possibilita a integração grupal, a aproximação 

mais íntima entre os participantes e a reconhecer e apreciar as diferenças segundo (PERLS, 

1969 apud CIORNAI, 2004 p.103).  

Referente aos cuidados necessários ao terapeuta Ciornai afirma que: 

O que o terapeuta não pode perder de vista de forma alguma é a necessidade de 

acompanhar, passo a passo, a experiência do cliente, tornando o experimento 

realmente uma aventura conjunta e nova para ambos, o que implica a qualquer 

momento dispor-se a abandonar o que possa ter sido planejado, deixando as vias 

previstas para adentrar vias inusitadas e desconhecidas. (2004 p.104) 

É importante destacar aos terapeutas iniciantes que tomem cuidado para que não haja 

deslumbramento perante a diversidade de técnicas e materiais da arteterapia, e para que não 

deixem o cliente e o contato com o aqui-e-agora em segundo plano ou proponha a eles 

experimentos em excesso. Os terapeutas devem sempre lembrar que o objetivo do 

experimento é proporcionar ao cliente a possibilidade de ampliar seu awareness, obter insights 

e novos aprendizados para isso é importante dar-lhe tempo e atenção necessários (CIORNAI 

2004, p. 104). 

 

2.2.1 O Continuum das terapias expressivas – ETC 

 

O Continuum de Terapias Expressivas propõe um modelo para categorizar os diversos 

recursos expressivos das artes plásticas unido a um modelo de análise das potencialidades 

terapêuticas, que proporciona ao arteterapeuta uma ferramenta útil para auxiliá-lo na escolha 

dos materiais e técnicas de cada sessão e cliente. Esse modelo apesar de algumas divergências 

é muito compatível com a abordagem gestáltica. 

Kagin e Lusebrink (1978 apud Ciornai, 2004 p.106), descrevem o Continuum de 

Terapias Expressivas como:  
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O ETC é um modelo conceitual [...] composto por quatro níveis, que 

representam quatro modalidades de interação com materiais que, teoricamente, 

refletem os diferentes modos de expressão humana. Essa sequência expressiva é 

encontrada no desenvolvimento humano (Piaget e Inhelder, 1969), na vida diária 

e na criatividade, assim como em contextos terapêuticos. Os primeiros três níveis 

do ETC refletem três sistemas de processamento de informações humanas: 

sensório/motor (S/M), perceptual/afetivo (P/A) e cognitivo/simbólico (C/S). [...] 
O quarto nível do ETC é o nível criativo (CR). É visto como uma síntese dos 

outros três níveis de continuum. É também um nível em si mesmo, claramente 

distinguível pela integração, transformação e expressão das experiências em 

novas formas. Os diferentes aspectos da criatividade podem ser experienciados 
em cada nível do continuum. 

 

Como aponta Kagin (1969 apud CIORNAI, 2004 p.106) os recursos plásticos são 

divididos em categorias conforme as três dimensões que determinam as possibilidades e 

limites que cada material e cada técnica pode favorecer.  

A primeira dimensão é a física, que é referente à natureza e à composição do material, 

que pode ser determinado quando à quantidade, por exemplo, no caso das tintas e quanto à 

forma, no caso de pedras, crayons e lápis, A segunda dimensão é a de estrutura da 

experiência proposta, onde é determinada a maneira que o material será utilizado como por 

exemplo se ocorrerá na pintura a utilização de pincéis, cinzéis entre outros, ou não mediados 

como a pintura a dedo. A terceira dimensão é denominada como nível de complexidade 

técnica que será necessária para a utilização. (CIORNAI, 2004, p.106) 

A partir da interação do cliente com os materiais expressivos é favorecida a 

mobilização de um nível de funcionamento humano como sensório-motor, cognitivo, 

perceptivo etc., e algumas qualidades do processo expressivo como espontaneidade, fluidez 

etc. Desse modo, os estudo das características de cada material e técnica, além da vivência 

pessoal podem guiar o arteterapeuta nas atividades. (CIORNAI, 2004 p.106) 

No Nível Sensório Motor é focalizado a liberação de energia através do movimento e 

da ação, de maneira que a descarga de energia seja estimulada e permitida. No aspecto Motor 

na maioria das vezes as ações sobre os materiais são agressivas. Em contrapartida no polo 

sensório do nível Sensório Motor, utiliza uma menor quantidade de energia, possibilitando o 

surgimento de sensações táteis e de sensorialidade, através da manipulação e do toque mais 

sutis. Segundo Kagin e Lusebrink (1978 apud CIORNAI, 2004 p.107): "No nível sensório-

motor busca-se também facilitar uma awareness isomórfica [...] em que os indivíduos possam 

experienciar analogamente seus potenciais internos de ação, ou seja, sua força, sua potência, 

ou sua delicadeza e sensibilidade." As atividades desse nível podem gerar respostas emotivas, 

ao passo que cria estímulos visuais, provam também a formação de figuras que se distinguem 
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do fundo. Através desses processos o cliente é conduzido ao próximo nível do continuum que 

é denominado Nível Perceptual/Afetivo, que segundo Kagin e Lusebrink (1978 apud 

CIORNAI, 2004 p.107) "[...] lida com as percepções criadas e com os afetos gerados no 

indivíduo pela interação com os materiais artísticos. Tais percepções são no que se referem ao 

desenvolvimento, resultantes das ações e sensações do nível sensório-motor". A distinção 

entre figura e fundo e a construção da gestalten tornarão possível a identificação isomórfica, o 

que consequentemente nas palavras das autoras Kagin e Lusebrink (1978 apud CIORNAI, 

2004 p.107), "facilitará a internalização das características estruturais da forma e a expressão 

do afeto". Referente aos materiais e técnicas, o arteterapeuta ao enfocar o nível P/A deve 

favorecer as que mais auxiliem na promoção da organização visual. Os materiais 

determinados pela quantidade como anilina, tinta etc., podem criar rapidamente formas 

diversas, que podem gerar uma grande variedade de configurações perceptuais. Esses 

materiais podem possibilitar ao cliente a organização interna das percepções e/ou facilitar 

uma variedade perceptiva sobre os mesmos fenômenos, caberá ao terapeuta perceber a 

necessidade do cliente. O Nível Cognitivo/Simbólico conforme aponta Kagin e Lusebrink 

(1978 apud CIORNAI, 2004 p.108):  

[...] diferencia-se dos demais por exigir o envolvimento do pensamento abstrato. 

O nível Perceptual Afetivo caracteriza-se pelo imediatismo da experiência. Com 

a internalização das ações e das formas e a emergência de imagens mentais 

associados às formas, cria-se um terreno para o nível Cognitivo/Simbólico. 

Os componentes cognitivos e simbólicos lidam respectivamente com o pensamento 

lógico e analítico e com a formação intuitiva de conceitos e expressões simbólicas. O 

componente cognitivo é facilitado por atividades mentais como agrupar conforme a categoria, 

sequência qualidades etc. Este nível facilitará a resolução de problemas e equacionamentos, 

trazendo o entendimento de conflitos e situações que sejam confusas, auxiliando, por 

exemplo, nas dificuldades de aprendizagem onde é necessário o pensamento lógico e abstrato. 

O componente simbólico é facilitado pela utilização de técnicas e materiais que estimulam 

formação e a expressão simbólica. Os símbolos podem estar relacionados a acontecimentos já 

vividos ou àqueles que estão por viver. Na arteterapia a utilização dos símbolos no processo 

terapêutico irá permitir ao cliente expressar e integrar processos ocultos e reprimidos e a 

expressar possibilidades futuras. Na elaboração simbólica ocorre o diálogo entre o cliente e 

seu trabalho, dando sentido aos símbolos criados, gerando assim insights criativos. No último 

nível que é denominado Criativo tem o potencial de sintetizar todos os níveis. "No nível 

criativo é claramente distinguível pela integração, transformação e expressão de experiências 
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em novas formas e pode ser experienciado em cada nível do continuum" (KAGIN e 

LUSEBRINK, 1978 apud CIORNAI, 2004 p.107). 

2.3 A Abordagem Psicanalítica na Arteterapia 

 

A arteterapia com base psicanalítica é pouco desenvolvida no Brasil, e possui mais 

relevância no âmbito internacional, onde se encontra um maior referencial teórico para a sua 

atuação. Reis (2004) aponta que Margaret Naumburg foi a grande pioneira da arteterapia de 

orientação psicanalítica. No ponto de vista de Naumburg a expressão artística atua como um 

espelho, onde diversas informações são refletidas e assim é possível que se estabeleça um 

diálogo entra consciente e inconsciente. Ela se apoia na visão freudiana de "determinismo do 

inconsciente" (p.149), onde sentimentos e pensamentos se expressam mais com imagens do 

que com palavras, conforme foi comprovado por Freud em sua teoria dos sonhos. Naumburg 

acredita que o pintar favorece que conteúdos inconscientes se projetem e proporcionam de 

modo simbólico, a comunicação entre terapeuta e o paciente. (ANDRADE, 1995 apud REIS, 

2004 p.150). 

A abordagem psicanalítica compreende que a esfera psíquica é dividida em três áreas: 

consciente, pré-consciente e inconsciente, sendo esta última a que possui influência nas 

criações no setting terapêutico. As imagens produzidas são manifestações dos conteúdos 

inconscientes. (SEI, 2011 p. 31) Com base nesta linha de pensamento, Hidassa (1998 apud 

SEI, 2011 p.31) afirma que as angústias se encontram mais no inconsciente, no campo pré-

verbal, plástico e imaginário do que no campo verbal, ou seja, da linguagem e da palavra. 

Sendo assim, a pessoa tem mais facilidade de se comunicar a respeito de sua angústia através 

de canais criativos, onde pode ser introduzida a arteterapia.  

As imagens produzidas no processo de criação artístico são tratadas como no processo 

psicanalítico, onde podem ser associadas a conteúdos como sonhos, memórias infantis, 

fantasias, medos e conflitos atuais vividos pelo paciente. A arte é um canal facilitador no 

processo de comunicação e expressão, visto que na fase inicial da terapia o paciente se 

encontra com muita resistência e bloqueio para se expressarem. Para Andrade (2000 apud 

REIS, 2004 p.150) "através do uso da expressão gráfica ou plástica começam a desenvolver a 

verbalização ao explicar e falar a respeito de suas produções artísticas" (REIS, 2004 p.150). 

Segundo (SEI, 2011), a prática em arteterapia em psicanálise pode ser dividida em 

duas modalidades: como terapia principal do paciente ou como uma forma de auxílio à 
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terapia. Nessa prática o terapeuta pode atuar de duas maneiras. A primeira baseada em 

atividades estruturadas, onde o paciente é incentivado a utilizar materiais para a expressão 

criativa a partir de uma estratégia de ação pré-definida, desse modo, a inspiração é conduzida 

pelas instruções do arteterapeuta. Já na segunda a fonte de inspiração vem do interior do 

paciente. Na primeira prática, é possível estabelecer uma maior interação com a realidade, 

pois se mobiliza as funções do ego e limita-se a possibilidade de regressão. No segundo caso, 

o paciente é conduzido pelos próprios impulsos primários e fantasias, focando a prática nos 

aspectos intrapsíquicos. Baseando-se nesse pensamento, Mcmurray e Schawrtz-Mirman (1998 

apud SEI, 2011 p.33) concluem que a segunda prática está mais ligada com a arteterapia de 

viés psicanalítico, pois com "esta maior liberdade para o processo artístico-expressivo seria 

similar ao processo de associação livre preconizada pelo tratamento verbal desenvolvido por 

Freud". 

Mcmurray e Schwartz-Mirman (1998 apud SEI, 2011 p.32) argumentam "que o 

processo criativo espontâneo facilita a regressão, de maneira que o mundo interno, fantasias e 

impulsos primários se tornam uma fonte de inspiração para o processo expressivo, cujo foco 

centra-se nos conteúdos intrapsíquicos". Acredita-se que a atividade artística seja um 

exercício simbólico que envolve as influências emocionais do passado que são vividas 

novamente no presente.  

Em relação à transferência em arteterapia, acredita-se que fantasias e impulsos do 

paciente são lançados ao terapeuta. Mcmurray e Schwartz-Mirman (1998 apud SEI, 2011 

p.32) apontam que "a transferência deve ser interpretada de forma a dissolver a necessidade 

de a libido ser direcionada para o terapeuta e sim ser investida no processo artístico-

expressivo". Sobre a transferência Andrade (1991 apud REIS, 2004 p.150) concorda ao 

apontar que: 
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Nessa abordagem, a interpretação da expressão artística acontece sempre na 
relação transferencial, na qual o sujeito é incentivado pelo terapeuta a descobrir 

por si mesmo o significado de suas produções, estimulando-se o uso da livre 

associação, a fim de que ele expresse em palavras os sentimentos e os 

pensamentos projetados nas imagens pictóricas. Segundo Naumburg, a 

arteterapia pode auxiliar na redução do tratamento e na diminuição da 

transferência negativa, pois “as imagens objetivadas atuam então como uma 

comunicação simbólica imediata que sobrepuja as dificuldades inerentes na 

linguagem verbal”. 

 

Pereira (1976 apud SEI, 2011 p.34) acredita que a arteterapia psicanalítica auxilia na 

imersão do paciente em seu inconsciente, permitindo o autoconhecimento através deste 

processo que segundo ela é ocorre devido ao "apelo à intuição artística" que as pessoas em 

geral possuem "facilita e acelera a tomada de consciência de seus conflitos, sem o profundo 

desgaste emocional envolvido numa ruptura de defesas solidamente estruturadas que por 

vezes se voltam contra o processo terapêutico". (PEREIRA, 1976 apud SEI, 2011 p.35). 

A arteterapia na psicanálise winnicottiana se caracteriza como uma técnica de 

intervenção terapêutica orientada na oferta de condições para a utilização e desenvolvimento 

criativo. Winnicott (1896-1971) faz em seu trabalho muitas referências sobre pontos que são 

importantes para a arteterapia como a "criatividade, a atividade artística e o artista em si" 

(p.38). Para o autor os indivíduos possuem um "impulso criativo inato" (p.38), que quando 

não correspondido com a realidade externa pode desaparecer. Ele acreditava que a criação 

artística tem a capacidade de "assumir o lugar do sonho" (p.38). (WINNICOTT, 1945/2000 

apud SEI, 2011 p.38). 

Segundo a visão winnicottiana: 

Acredita-se que os materiais artístico-expressivos presentificam o "ambiente 
suficientemente bom", indispensável para um desenvolvimento emocional 

adequado. Proporcionam uma linguagem de comunicação inovadora e pautada 

no criar, de maneira que são disponibilizados técnicas e materiais artístico-

expressivos, mas não a submissão do paciente às aspirações do terapeuta. 

Procura-se construir um setting aberto à expressividade do indivíduo, marcado 

pela presença viva e atenta do terapeuta, cujo papel é o de colaborar para que a 

pessoa possa trilhar seus próprios caminhos (SEI, 2011 p.41). 

Para Paín (2009 p.72) a experiência psicanalítica pessoal auxilia que o terapeuta faça 

uma leitura mais rápida e eficiente da relação de transferência onde se articulam as 

associações; "na ausência dessa condição, o coordenador deve limitar-se a intervenções de 

apoio e de acompanhamento daqueles indivíduos com os quais estabeleça, espontaneamente, 

uma relação positiva [...]". (p.72) 
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CAPÍTULO TRÊS 

OS BENEFÍCIOS DA ARTETERAPIA EM DIFERENTES CONTEXTOS 

PSICOLÓGICOS 

Neste capítulo será apresentada a utilização da arteterapia em contextos psicológicos 

variados como na psicologia do esporte, na psicologia organizacional e na psicologia escolar e 

os benefícios gerados em cada um desses contextos. 

3.1 Psicologia do Esporte 

A Psicologia do Esporte segundo Matarazzo (2004) "é um campo de atuação da 

psicologia e uma das disciplinas das ciências do esporte que estuda as manifestações 

psicológicas dos envolvidos com a prática da atividade física e esportiva" (p.197). Ela se 

direciona para a competição esportiva, tem o intuito de auxiliar o grupo esportivo a 

desenvolver seu trabalho e buscar alcançar sempre um melhor desempenho e bem-estar.  

Thomas (1983 apud MATARAZZO, 2004 p.197) denomina a Psicologia do Esporte 

como ciência que estuda "as causas, os efeitos e os processos psíquicos do ser humano antes, 

durante e depois da atividade física esportiva". (p.197) Para Cox (1994 apud MATARAZZO, 

2004 p.197) a Psicologia do Esporte não visa somente o aperfeiçoamento do atleta, pois 

considera o esporte como um meio importante de enriquecimento para os indivíduos. O fator 

psicológico é determinante na preparação do atleta, pois eles precisam suportar e superar 

cargas emocionais. 

Para obter uma preparação satisfatória dos atletas quatros formas de treinamento 

devem ser articuladas que são: técnica, tática, física e psicológica. A técnica psicológica 

voltada para o treinamento esportivo é método de desenvolvimento que integra o 

planejamento dos atletas que visam um algum resultado esportivo. Para Martini (2000 apud 

MATARAZZO, 2004 p.198) "essa preparação faz parte da preparação geral – que objetiva 

obter o máximo do potencial atlético e utiliza intervenções sistemáticas realizadas dentro de 

um programa que acompanha e considera a sucessão de acontecimentos esportivos".  

Thomas concorda com esse ponto de vista, ao afirmar que: 
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É preciso eliminar perturbações da alma que possam influenciar aos resultados de 

performance. O atleta tem de ser preparado para suportar a carga psíquica de 

uma competição com perfeição, de modo a ser capaz de mobilizar todas as suas 

reservas de forças no momento decisivo. Além disso, deve ser motivado ao 

máximo. O treinamento não se limita apenas à melhora das performances físicas, 

mas deve alcançar o homem em seu todo e em todas as áreas relevantes à 

performance (1983 apud MARARAZZO, 2004 p. 198). 

A aplicação da arte como instrumento de trabalho na preparação psicológica de atletas 

visa tornar possível o desenvolvimento do espírito de grupo, espontaneidade, flexibilidade, 

motivação, autoconhecimento, criatividade, imaginação e autoconfiança, possibilitando a 

percepção dos seus recursos internos para utilizá-los em momentos de treinamento e 

competição. O trabalho da arte no esporte tem objetivo de encontrar o artista interior do atleta, 

de maneira que desenvolva o seu potencial e transforme suas "obras de arte" em êxito na 

busca de suas metas. (MATARAZZO, 2000 p. 198) 

Para Matarazzo (2004) o processo de criação artística auxilia na relação de empatia e 

favorece o desenvolvimento do vínculo inicial. Através da produção expressiva é possível 

identificar características pessoais que com a ajuda da comunicação verbal exigem mais 

tempo para serem reveladas. A autora acredita que o contato se estabelece mais rapidamente 

através da produção expressiva do que com a comunicação somente verbal. 

Segundo Bernardo (1994 apud MATARAZZO, 2004 p.201) o início do processo de 

criação "envolve a passagem do caos ao cosmo" (p.201), a produção expressiva se inicia de 

forma indefinida para alcançar formas e possibilidades mais definidas. 

O processo arteterapêutico no esporte pode favorecer o crescimento individual de cada 

atleta, fazendo com que ele reconheça suas qualidades. Algumas técnicas como a da 

respiração pode ser aplicada no início do processo, pois por ser uma função fisiológica ela 

pode alterar os estados emocionais de maneira simples. Para Reyo: 

[...] a respiração equilibrada cria ou mantém um veículo físico equilibrado por 

meio da equalização dos lados esquerdo e direito do corpo, do cérebro e do 
sistema nervoso. O fluxo estável de oxigênio simplesmente limpa obstruções, 

fixações ou bloqueios que possam existir na mente, nos sentidos e no próprio 

corpo. Após alguns minutos de respiração equilibrada, você se sente mais 

relaxado e, portanto, mais receptivo às percepções mais refinadas (1996 apud 

MATARAZZO, 2004 p. 203). 

A técnica da visualização ou visualização ativa consiste na capacidade de formar uma 

imagem mental, também é muito utilizada na preparação psicológica de atletas como 

mecanismo para alcançar determinado resultado. Ao trabalhar a imaginação é possível criar 

maneiras de favorecer um melhor desempenho do atleta para a competição, pois a mente não 

diferencia experiências vividas das imaginadas. Segundo Rossi "a mente constantemente cria 
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mensagens que podem ser transformadas em imagens mentais para que se possa atingir um 

nível de excelência" (1995 apud MATARAZZO, 2004 p.203). 

O trabalho com argila também pode ser realizado com os atletas. Para Alessandrinini 

(1996 apud MATARAZZO, 2004 p.205) ela possui a qualidade de transformar de atitudes, e 

ações humanas, procurando um ponto equilíbrio. Segundo Oaklander: 

 

A flexibilidade e maleabilidade da argila adaptam-na às necessidades mais 
variadas [...]. Promove a manifestação ativa de um dos processos internos mais 

primários. Proporciona a oportunidade de fluidez entre material e manipulador 

como nenhum outro [...], ela aproxima as pessoas de seus sentimentos (1980 

apud MATARAZZO, 2004 p. 206). 

 

Para Matarazzo (2004) "a argila tem um relação com o corpo, com a matéria, com a 

forma e com a concretização de algo" (p.206). A modelagem na argila proporciona a 

percepção de mudanças e da capacidade de transformação que possuímos frente a uma 

situação. 

A preparação psicológica auxilia os atletas a valorizar o processo, a tentar o seu 

melhor, a ter prazer ao treinar e competir, e favorece com que os objetivos da equipe também 

sejam conquistados. A progressiva expansão de awareness é favorecida através do trabalho 

arteterapêutico e possibilita ao atleta a compreensão de sua responsabilidade pelo seu próprio 

desenvolvimento. A arteterapia pode trazer benefícios aos atletas como a identificação, de 

emoções, sentimentos, pensamentos, fantasias e vontades, possibilitando assim a integração 

do sentimento à atuação no esporte. 

Segundo a teoria junguiana, o desenvolvimento psicológico humano atua através da 

troca significativa entre a consciência e o inconsciente, uma relação criativa e produtiva entre 

esses domínios é muito importante. O processo de individuação é compreendido como uma 

disposição instintiva que tem o objetivo de equilibrar a "unilateralidade da consciência 

mediante a integração de conteúdos inconscientes" (p.213). Para Matarazzo (2004) o 

equilíbrio dos corpos é obtido como resultado dessa integração, onde é alcançada a totalidade 

psíquica, que conduz o indivíduo á construção de uma personalidade única e individual, com 

suas potencialidades atualizadas.  
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3.2 – Psicologia Organizacional 

As empresas são locais onde os funcionários passam muitas horas do seu dia, são 

locais onde há muita pressão e que podem gerar altos níveis estresse nos funcionários, que 

pode levá-los a terem prejuízos à sua saúde como distúrbios (alimentação, sexual, de sono, 

emocionais, na comunicação) e ainda problemas de pele, estomacais, hormonais, cardíacos. O 

estresse pode gerar também alterações emocionais como pânico, depressão, ansiedade, vícios 

etc. (VIANA, 2006). 

No ambiente empresarial a arteterapia tem cunho profilático, visando em suas 

atividades diminuir o estresse visando a possibilidade que cada funcionário possa aumentar 

sua autoestima e autoconhecimento, canalizar sua agressividade, lidar com seus medos, 

desenvolver sua criatividade, melhorar a comunicação e relacionamentos, descobrir e 

reconhecer seu potencial, melhorando assim sua qualidade de vida (VIANA, 2006). 

Segundo Viana (2006) o processo arteterapêutico nas empresas acontece através da 

utilização "linguagens das plásticas, sonoras, corporal, literária etc." (p.21). Se tornando um 

aliado para o profissional do RH, que tem como objetivo a resolução de impasses como 

conflitos, ausência de valorização dos colaboradores, falta de feedback. De acordo com 

Oliveira (2005 apud VIANA 2006 p.23) a arteterapia pode ser utilizada no ambiente 

empresarial visando a gestão de pessoas, especialmente em casos de integração de equipe, 

trabalhar no desenvolvimento do feedback, melhorar a comunicação, auxiliar os funcionários 

a trabalharem suas metas, desenvolvendo uma visão de futuro. 

Dentre algumas técnicas que podem ser aplicadas no ambiente de RH está a que 

estimula os quatro componentes da ação que são sensação-percepção, corpo-movimento, 

conduta-exteriorização da sensação por meio da arte e pensamento-insight, que possibilita a 

ação. São utilizados trabalhos corporais de relaxamento e respiração, músicas, reprodução 

plástica que podem ser colagens, desenhos, utilização de sucata etc. E ao final é realizado o 

fechamento do processo. Esse trabalho favorece a empatia, a comunicação, a cooperação e 

ajuda mútua (OLIVEIRA, 2005 apud VIANA, 2006 p.24). 

Para Oliveira (2005 apud VIANA, 2006 p.24) dentre as vantagens da utilização da 

arteterapia nas empresas a mais importante é o contato com o lúdico em um ambiente que 

considera somente o lado racional. Auxiliam no relaxamento dos funcionários, 

proporcionando que eles entrem em contato com si mesmo, criem símbolos com materiais 

expressivos, identifiquem suas visões de futuro. O trabalho é realizado com oficinas em 

formato de vivências, palestras, workshops de fim de semana, módulos semanais, quinzenais 
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ou mensais, que façam uso de materiais como: tintas, papéis diversificados, tecidos, pincéis, 

sucatas, revistas velhas entre muitos outros.  

De acordo com Viana (2006) a arteterapia na empresa traz benefícios como 

desenvolvimento da criatividade e de potencial grupal e individual, redução de estresse, 

integração de setores e de equipes, a conscientização dos funcionários como co-responsáveis 

pelo êxito da empresa. 

Em empresas como Petrobrás, Furnas, Michelin foram criados corais formados pelos 

colaboradores, com o objetivo de minimizar os níveis de estresse e criar um clima melhor no 

ambiente de trabalho. Os corais são formados pequenos grupos que são conduzidos por 

regentes, que por vezes revelam grandes talentos. (http://www.rh.com.br/ acesso em: 

18/11/2015) 

A criação dos corais visa aumentar o vínculo entre a empresa e os funcionários, 

proporcionando um melhor relacionamento além de sua inserção ser uma ótima alternativa 

como atividade de lazer promovida pelas empresas. Melhorando-se o relacionamento 

interpessoal é visível a integração entre os participantes fortalecendo assim, o espírito de 

equipe. (http://www.rh.com.br/ acesso em: 18/11/2015). 

Apesar do baixo custo de investimento para se criar um coral na empresa, traz a ela 

retorno e benefícios impressionantes. Os colaboradores se sentem mais motivados para 

efetuarem suas funções, elevando assim a produtividade e ainda há a divulgação da empresa 

quando acontecem apresentações públicas dos corais. Além disso, favorecem a desinibição e a 

comunicação individuais. (http://www.rh.com.br/ acesso em: 18/11/2015). 

Os ensaios acontecem durante a semana, normalmente no horário de almoço. As 

técnicas aplicadas colaboram para a saúde dos colaboradores. Entre elas estão exercícios que 

promovam relaxamento, respiração e aquecimento vocal.  (http://www.rh.com.br/ acesso em: 

18/11/015). 

 

3.3 Arteterapia Escolar 

Para Urrutigaray (2011) a esfera educacional é um grande campo de aplicação da 

arteterapia: "se a arte possibilita o desabrochar do imaginário, a partir de ideia de ser a origem 

do pensamento ou da ideia, cabe ao sistema educativo expandir o desenvolvimento deste 

sistema simbólico" (p. 42), através de práticas expressivas que viabilizem a integração do 

aprendizado emocional à aquisição de conhecimentos e informações obtidas da cultura. 

http://www.rh.com.br/
http://www.rh.com.br/
http://www.rh.com.br/
http://www.rh.com.br/
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A arteterapia pode ser utilizada na área educacional com a finalidade de favorecer a 

expressão dos alunos através da arte, possibilitando o desenvolvimento da criatividade e da 

auto percepção. Uma vez que esta, não se encontra separada dos projetos educativos mais 

modernos, no qual existe um cuidado com lado emocional e não apenas com o propósito de 

desenvolver o lado intelectual e/ou físico. (SOUZA, 2005 p.38) 

Os processos pedagógicos devem estimular a aprendizagem nos alunos, e a partir dela 

torná-los mais independentes em suas ações e pensamentos, criativos e produtivos. Segundo 

Urrutigaray (2011) ser criativo requer a elaboração, a construção de estratégias frente às 

situações novas, desafio do medo ao diferente, facilitar a atualização das relações 

estabelecidas entre o indivíduo e o meio. 

De acordo com Urrutigaray (2011) os educadores são responsáveis ativos na formação 

da personalidade de seus alunos e tem como função auxiliá-los a identificar pensamentos 

limitadores, a definir e expressar seus medos, desejos e sentimentos. Para a autora: "a 

arteterapia aplicada como princípio técnico no desenvolvimento de cada disciplina, como 

método auxiliar aos temas geradores, pode proporcionar a criação de ambientes propícios à 

aprendizagem" (p. 43).  

Através de oficinas criativas os alunos se sentem estimulados a experimentarem suas 

reações, sem julgamentos e críticas. "A manutenção do material plástico fornece a conjugação 

do sensível com o cognitivo" (p. 43), favorecendo com isso o surgimento das diversas 

relações entre os elementos disponíveis, e "evitando o reducionismo focal de ser só isto ou 

aquilo" (URRUTIGARAY, 2011 p. 43). 

Segundo Urrutigaray (2011) devido a saúde originar-se de um processo educacional, 

de autoregulação resultante de um autoconhecimento, a função do educador passa a admitir 

uma dimensão que ultrapassa a transmissão de informações para direcionar o aluno para a 

vida. 

Conforme descreve Urrutigaray (2011) a utilização de oficinas de criatividade visa 

valorizar o potencial criativo como componente de toda ação. "A plasticidade do material 

empresta à sensibilidade de quem o usa a oportunidade de vivenciar novas formas de lidar 

com determinados padrões". (p. 44) A utilização dos materiais proporcionam diversas 

possibilidades a quem os utiliza, pois a partir deles adquirem experiências libertadoras, 

desbloqueiam inibições, isolamentos, preconceitos, facilitando a busca pelo 

autoconhecimento, visando o resgate de valores essenciais aos indivíduos, responsáveis pela 

sua transformação, se tratando da aprendizagem. 
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Fagali (2004) sintetiza três vertentes dos principais projetos de possível aplicação na 

instituição educacional que integram arteterapia e psicopedagogia e que consideram a rede de 

interações entre todos os envolvidos no educar, ensinar e aprender: 

Encontros com os alunos para aplicações de "oficinas psicopedagógicas-

arteterapêuticas" (oficinas extra-classe), com pequenos grupos, ampliando as 

possibilidades de crianças e adolescentes revelarem-se como sujeitos criativos, 

saindo da situação de exclusão e da condição do "não-aprender". Esses encontros 

podem ser feitos também em sala de aula para ampliar as condições de 

aprendizagem e ensino nesse espaço, [...] abertos a todos os alunos, pais e 

professores. 

Projetos integrando psicopedagogia e arteterapia, voltados para a formação 

contínua do professor, desenvolvendo sua autoestima e instrumentalizando-o 

com recursos das expressões artísticas. 

Projetos de parcerias entre instituições, "tecendo" um trabalho em rede – escolas 
e centros de saúde – para ampliar as condições de aprendizagem de crianças e 

adolescentes, levando-os a se conhecerem como pessoas e aprendizes, capazes de 

expressar suas necessidades, pensamentos e de atuarem criativamente no seu 

meio. (2004, p. 34). 

De acordo com Urrutigaray (2011) aplicação da arteterapia é uma ótima via de 

intervenção para minimizar dificuldades de aprendizado e também pode atuar 

preventivamente nos possíveis impasses de aquisição de conhecimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da pesquisa bibliográfica realizei um levantamento de informações sobre o 

tema, apontando os principais benefícios da arteterapia na intervenção do psicólogo em 

diversos contextos como clínico, escolar, organizacional e esportivo. Citando também a 

prática da arteterapia em diferentes técnicas e linhas teóricas como junguiana, gestáltica e 

psicanalítica. 

O objetivo do trabalho que era realizar um estudo introdutório no universo da 

arteterapia foi alcançado. O que contribuiu para minha formação e compreensão desse tema e 

despertou ainda mais interesse, pois através dele pude descobrir novos objetivos profissionais 

e de estudo. No início da pesquisa houve algumas limitações na busca de material sobre o 

tema, o que resultou na falta de um trabalho prático. 

Desde sua criação a arteterapia vem ganhando cada vez mais notoriedade na área 

psíquica por se tratar de uma técnica eficaz que pode auxiliar no tratamento de transtornos 

psíquicos, pois permite a manifestação dos conteúdos simbólicos presentes no inconsciente 

que são determinantes em diversos transtornos. A arteterapia favorece a reorganização de 

experiências passadas, criando mudanças no presente. Esse processo ocorre a partir do 

momento em que o paciente consegue mudar a sua perspectiva de uma maneira positiva 

diante dessas experiências. 

O processo do fazer artístico através da construção da relação entre paciente e 

arteterapeuta, é favorecido pela expansão da consciência e autoconhecimento, o que gera 

mudanças significativas na qualidade de vida do paciente. Neste sentido, diversas são as 

possibilidades de atuação do arteterapeuta: trabalhos comunitários, treinamento em empresas, 

na área esportiva, educacional, clínica, hospitalar, em contextos de reabilitação e deficiência, 

em todas as idades, podendo ser utilizada sozinha ou em conjunto com outras terapias. 

Algumas técnicas arteterapêuticas foram apresentadas, entre elas a pintura, que 

favorece ao paciente a organização e transformação de sentimentos; a música que tem como 

benefício à conexão e alteração das emoções; a arte dramática tem a capacidade de promover 

o enfrentamento e a superação de sentimentos negativos, nesta técnica o trabalho em grupo é 

de grande importância; a poesia tem como principais benefícios a redução de estresse, 

sofrimentos por perdas e dores físicas, por favorecer a exploração de símbolos mentais e a 

concentração e possibilitar o realinhamento do mundo interior do paciente; as histórias é 

eficaz na modificação da visão de mundo do paciente, devido às características de associação 
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de sentimentos e pensamentos; as colagens tem a capacidade de reduzir a ansiedade do 

paciente, podem ser utilizadas nos primeiros encontros, pois ela favorece uma maior entrega 

do paciente no trabalho. 

O processo arteterapêutico na abordagem junguiana se caracteriza pela utilização de 

materiais adequados para que favoreçam com que a energia psíquica se manifeste e se 

organize em símbolos através das criações plásticas, o que promove a comunicação entre 

consciente e inconsciente. É por meio desse processo criativo que o indivíduo poderá 

estruturar e expandir sua personalidade, contribuindo assim para que os estados afetivos em 

conflito sejam compreendidos e resolvidos. 

Na abordagem gestáltica a arteterapia opera com o propósito de ampliar a percepção 

do sujeito sobre si, considerando a forma e a estrutura como base na compreensão dos 

fenômenos psíquicos, pois para essa abordagem, o comportamento de um organismo é 

estruturalmente similar à imagem que ele criou. No processo terapêutico ocorre a expansão da 

consciência, onde o indivíduo terá uma melhor percepção si e será integrado, o que o torna 

uma fonte de auto suporte. 

O continuum de terapias expressivas é um modelo compatível com a abordagem 

gestáltica, pois auxilia na categorização dos diversos recursos expressivos das artes plásticas 

unido a um modelo de análise das potencialidades terapêuticas, que proporciona ao 

arteterapeuta uma ferramenta útil para auxiliá-lo na escolha dos materiais e técnicas de cada 

sessão e cliente. A função terapêutica da arteterapia nessa abordagem é a possibilidade de 

obtenção de insights sobre como percebemos, nas formas que criamos, tanto do mundo como 

a nós mesmos. Os materiais são divididos em três dimensões: física, estrutura da experiência 

proposta e nível de complexidade técnica. E a interação do cliente com os materiais 

expressivos favorece a mobilização de um nível de funcionamento humano que pode ser 

sensório/motor, perceptual/afetivo, cognitivo/simbólico e criativo. 

A abordagem psicanalítica compreende a arteterapia como um canal criativo 

facilitador por onde o paciente pode expressar sua angústia com mais facilidade. Através dela, 

conteúdos inconscientes se projetam em imagens. Na psicanálise acredita-se que a atividade 

artística seja um exercício simbólico que envolve as influências emocionais do passado que 

são vividas novamente no presente. Ela facilita a imersão do paciente em seu inconsciente, 

esse processo permite o autoconhecimento. 

Levando em consideração esses aspectos pude concluir que a arteterapia é um 

ferramenta útil no trabalho do psicólogo, seus benefícios são relevantes e podem transformar 
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a vidas das pessoas de maneira positiva. Trata-se de uma técnica que leva em conta a 

subjetividade de cada indivíduo e valoriza o trabalho manual, que faz com que ele entre em 

contato com si mesmo. 

Embora a técnica seja ainda pouco divulgada no meio acadêmico, o que faz com que 

poucos estudantes a conheçam. Com este trabalho tenho a expectativa de divulgar a 

arteterapia nesta universidade e realizar pesquisas futuras para me aprofundar cada vez mais 

sobre esse tema que muito me interessou. 
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