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QUAL O VALOR DAS VIDAS LGBTTs? UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO SOBRE 
SUICIDIO DE JOVENS E ADOLESCENTES LGBTTs 

 

Eduarda Garcia Ortiz, Centro Universitário Cidade Verde, duda.ortiz05@hotmail.com; 
Tauana Rafaela Bogo, Centro Universitário Cidade Verde, taunabogo@hotmail.com; 

Paulo Vitor Palma Navasconi, Centro Universitário Cidade Verde, 
prof_navasconi@unifcv.edu.br 

 

RESUMO: O suicídio é um fenômeno complexo, pois envolve diferentes fatores de 
ordem individual, social, biológico, cultural, psicológico, e entre outros. À vista disso, 
quando o suicídio é de um adolescente LGBTTs, podemos pensar que as características da 
adolescência tornam o fenômeno ainda mais complexo. Nesta perspectiva, o presente 
estudo tem por objetivo compreender o fenômeno suicídio e tentativa de suicídio em 
jovens e adolescentes LGBTTs a partir dos conhecimentos trazidos pela bibliografia 
especializada. Para tanto, realizou a busca por artigos publicados em bancos de dados 
online, e as análises de seus conteúdos onde verificou se que a maioria dos estudos 
associou o suicídio com aspectos da homofobia, com transtornos psiquiátricos, 
principalmente a depressão, outros fatores associados ao suicídio foram fatores sociais tais 
como o sentimento de não pertencimento, exclusão, LGBTTfobia no qual resultariam e 
proporcionariam sentimento de tristeza, solidão e desamparo intensificando assim as 
ideações e tentativas de suicídio. Diante dos resultados, os autores identificaram a 
necessidade de criar espaços de escuta e de prevenções frente ao comportamento suicida. 
Os achados, portanto, consideram a necessidade da compreensão dos fatores 
desencadeantes e assim exigindo estudos interdisciplinares de forma a evitar uma visão 
unidimensional do problema. Neste momento deve-se compreender o ato da tentativa de 
suicídio como um ato de sofrimento e dor. Uma vez que não se deve julgar e sim 
compreender, familiarizar e acolher o indivíduo que tentou ou idealiza o suicídio, pois, 
não se trata de sentimentos banais ou questões da adolescência e juventude. Já que o 
sofrimento que este sujeito apresenta é caracterizado por intenso sofrimento psíquico onde 
não há possibilidade de mensuração, mas sim de compreender e dar espaço para fala onde 
que este sujeito possa expressar suas angustias, dores, sofrimentos, logo se este sujeito 
está querendo chamar atenção então dê esta atenção a esta criança, adolescente, jovem, 
adulto ou idoso. Portanto, tornar-se mais do que urgente e necessário a construção de 
espaços e de uma escuta e acolhimento das necessidades dos jovens e adolescentes 
LGBTTs frente as características da sociedade capitalista, bem como estudos 
interdisciplinares com objetivo de compreender mais crítica e profundamente as relações 
entre a produção da subjetividade na sociedade contemporânea e o suicídio. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Suicídio; LGBTTs; Ideação Suicida; Gênero; Psicologia. 
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RESUMO: Repulsa ao Sexo (Repulsion, no original) é um filme britânico de terror 
psicológico lançado em 1965, sob a direção do polonês Roman Polanski, e tendo como 
protagonista a francesa Catherine Deneuve. A trama se desenvolve em torno CaroleLedoux 
(Deneuve, com 21 anos na época), uma jovem vinda da Bélgica, que trabalha como 
manicure, mora num apartamento com a irmã em Londres, e que expressa repugnância ao 
sexo e uma forte resistência em se relacionar com homens. Por se tratar de um terror 
psicológico, o filme e, mais especificamente, a personagem Carole pôde ser analisada sob 
as diversas facetas da psicologia. Nesse sentido, o presente trabalho propõe analisá-lo a 
partir das lentes da psicanálise de Sigmund Freud, recorrendo aos seus conceitos básicos, 
como: pulsão, neurose, psicose, recalque e Complexo de Édipo. 

PALAVRAS-CHAVES: Repulsa ao sexo; Psicanálise; Psicose; Neurose. 
 
 
 
1.INTRODUÇÃO 
 

O longa Repulsa ao Sexo é carregado de elementos simbólicos que flertam 

diretamente com a perspectiva da Psicanálise. A maioria das cenas ocorre dentro do 

apartamento que a protagonista Carole reparte com a irmã, onde se depara com uma 

tremenda solidão a partir do momento em que sua irmã decide fazer uma viagem com o 

amante. O sentimento de angústia se torna presente em seu cotidiano, e os comportamentos 

se direcionam para quadros depressivos agravantes, culminando em episódios de psicose, 

que se expressam a partir de alucinações com um homem a estuprando, das paredes da 

residência sendo rachadas e de mãos que saem das paredes para agarrá-la. Também é de 

extrema relevância destacar que a personagem enfrenta uma luta constante em se afastar e 

possivelmente inibir qualquer estímulo do mundo externo que a norteia. 
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Muito além do entretenimento, o filme incomoda e instiga a pensar sobre a conduta 

com indivíduos que se encontram em estado de psicose, sobretudo para os profissionais da 

Psicologia e, neste caso ainda mais, da Psicanálise. 

 
 
2.MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os materiais utilizados na elaboração deste estudo foram: internet, livros e artigos 

científicos.  

A metodologia utilizada foi o ensaio teórico, pois consistiu numa exposição 

reflexiva e analítica do tema abordado, com aparente interpretação e defesa da posição dos 

autores, sem pautar-se rigorosa e objetivamente em documentação empírica. 

O estudo foi realizado pelo método de pesquisa qualitativa, uma vez que a pesquisa 

foi feita de modo indutivo, isto é, pelo desenvolvimento de conceitos, ideias e percepções 

dos autores a partir dos conteúdos dos materiais utilizados. 

 
 
3.DESENVOLVIMENTO 
 

O próprio título original do filme já denota a interação com campo simbólico 

psicanalítico: Repulsion, que carrega a noção de pulsão (pulsion). A princípio na teoria de 

Freud, a pulsão se dá por uma energia que leva a ação, acontecendo por meio de um 

processo excitatório em um órgão, logo, esta pulsão age devido a um estímulo externo ao 

organismo. Para ele, todas as pulsões consistiam em uma movimentação psíquica, se 

dividindo em autopreservação e sexuais.  

Em 1920, Freud reconsidera sua análise e apresenta como pulsões existentes na vida 

psíquica, uma que motiva e outra que acalenta ações do indivíduo. Pulsão de vida foi o 

nome dado por Freud à força que induz o indivíduo a buscar seus objetivos, a ter excitação, 

desejo de algo. Contrária a ela, a pulsão de morte, que seria a falta do querer, falta do novo, 

assim dizendo, a morte (AZEVEDO e NETO, 2015). 

No decorrer da história vemos uma crescente pulsão de morte tomando conta da 

protagonista CaroleLedoux, culminando no extremo de uma libido destrutiva. Mas até esse 

ápice, diversas “pistas” se apresentam para o espectador. 
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O filme se inicia com um close no olho de Carole, dando a entender que os 

acontecimentos que se seguirão se tratam da sua visão peculiar, que se mostrarão estranhas 

ao espectador.  É então apresentado o local de trabalho de Carole: um salão de beleza 

feminino. Ela está pintando as unhas de uma cliente e de repente se perde em seus próprios 

devaneios. A cliente diz que ela parece estar dormindo. Essa frase será repetida ainda em 

outra ocasião, e nos permite compreender que Carole está de fato alheia àquele mundo 

feminino, da mulher adulta e sensual. Seu comportamento é infantilizado, e se confirma 

quando nos é mostrado o convívio com a irmã. Elas moram juntas, mas quem administra 

totalmente o apartamento – e suas próprias vidas – é a irmã, que age muito mais como mãe. 

Não obstante, o corpo e o rosto angelicais de Carole são, de forma contratante, 

sensualmente atraentes para os homens. Quando ela passeia na rua os homens a cortejam, e 

um rapaz em específico se mostra dedicado no intento de namorar-lhe. Aliás, o contraste, o 

conflito, é que dão a tônica do que se apresenta na moça. A adulta que age como criança, o 

semblante angelical que desperta a sensualidade e, como será mostrado mais adiante, a 

jovem delicada que é capaz dos atos mais atrozes. Essa premissa é apresentada logo no 

início do filme, quando Carole procura por um esmalte da cor “fogo e gelo”. Aliás, o 

próprio formato do filme em preto e branco atesta este contraste, visto que o cinema 

colorida já existia desde a década de 1920. Tais conflitos nada mais são do que a própria 

expressão simbólica da neurose que está se intensificando nela. 

Freud acabou por definir a neurose como uma expressão do conflito existente entre 

os desejos do reprimidos do inconsciente e a consciência, ou, em outros termos, entre o Id e 

o Ego, a fim de que se recalque os impulsos que são emanados por meio do primeiro. 

Certos impulsos do inconsciente são incompatíveis com a realidade externa do indivíduo, 

onde são impossíveis de serem realizados, isso pode gerar um intenso estado de ansiedade e 

mal estar geral, sintomas característicos da neurose (BARBOSA, MOYA, 2005). 

Em um determinado, Carole entra no banheiro do seu apartamento e vê a escova de 

dentes e a navalha do amante de sua irmã dentro de seu copo. Com repulsa, ela retira os 

itens e se queixa com a irmã. Os pertences do amante da irmã têm uma clara alusão ao 

fálico, enquanto o copo possui conotações femininas, aludindo, então, à uma relação sexual 

e a sua completa repulsa quanto ao ato. 
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Carole fica olhando pela janela e assiste freiras a brincar com uma bola no convento 

que fica de frente de seu apartamento. Esse é mundo feminino oposto ao sensual, onde a 

madre (mãe) e as freiras (irmãs) são felizes sendo protegidas dos prazeres carnais. Esse é o 

mundo que Carole ambiciona. 

Em seguida, o amante da irmã chega e diz que vai levá-la para jantar fora. O jantar 

já estava prometido para ser na residência, entre os três. Carole se queixa mais uma vez 

com a irmã, “competindo” a atenção com seu namorado. Compreende-se aqui como a 

chegada do terceiro é inaceitável para a moça, que se vê numa ligação simbiótica com a 

irmã-mãe, não superando com suficiência seu complexo de Édipo. Ademais, o jantar seria 

um coelho, numa clara identificação simbólica com a fertilidade sexual. 

O complexo de Édipo pode ser assim conceituado: 

 

Conjunto organizado de desejos amorosos e hostis que a criança sente em relação 
aos pais. Sob a sua forma dita positiva, o complexo apresenta-se como na história 
de Édipo-Rei: desejo da morte do rival que é a personagem do mesmo sexo e 
desejo sexual pela personagem do sexo oposto. Sob a sua forma negativa, 
apresenta-se de modo inverso: amor pelo progenitor do mesmo sexo e ódio 
ciumento ao progenitor do sexo oposto. Na realidade, essas duas formas 
encontram-se em graus diversos na chamada forma completa do complexo de 
Édipo. Segundo Freud, o apogeu do complexo de Édipo é vivido entre os três e os 
cinco anos, durante a fase fálica; o seu declínio marca a entrada no período de 
latência. É revivido na puberdade e é superado com maior ou menor êxito num 
tipo especial de escolha de objeto. O complexo de Édipo desempenha papel 
fundamental na estruturação da personalidade e na orientação do desejo humano. 
Para os psicanalistas, ele é o principal eixo de referência da psicopatologia. 
(LAPLANCHE, PONTALIS p. 77 apud SOUZA, 2006, p. 137). 

 

O homem percebe o desconforto de Carole na sua presença e comenta com a 

namorada, chamando-a de “Cinderela”. Em outra ocasião, ela é chamada por alguns 

homens na rua de “Bela Adormecida”. São apelidos relacionados aos contos de fada, numa 

comparação da mulher idealizada como uma princesa imaculada. E vale lembrar que a 

derradeira ruptura para a psicose de Carole, se dá justamente após um beijo de seu 

pretendente. Tal como nos contos de fada, o beijo despertou, mas despertou sua psicose. 

A psicose pode ser entendida como um distanciamento do Ego, ou seja um 

distanciamento da realidade com um mergulho intenso sobre o Id que chega a ser 

transbordante sobre o Ego. Em outros termos, é um intenso conflito entre o Ego e o mundo 



 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE – UNIFCV 
www.unifcv.edu.br - 44 3028-4416 

Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, Zona 07, CEP: 87020-035 - Maringá - Paraná - Brasil 
 

 

externo. A personalidade psicótica se caracteriza por ser fragmentada, onde vemos que não 

há uma organização do Superego, pois o que domina é a organização do Id, que acaba por 

direcionar um conflito com a realidade. Logo a relação com o outro acaba por se tornar 

fusional (SOARES e MIRÂNDOLA, 1998 apud LINS, 2007). 

A partir desse momento, Carole se vê sozinha no apartamento (sua irmã fora viajar 

para a Itália com o amante), este que acaba tomando as formas da psique da jovem, quase 

como um elemento orgânico. As paredes começam a rachar, os alimentos fora da geladeira 

(o coelho e algumas batatas) começam a apodrecer, e Carole assiste um grupo de músicos 

deformados passando pela rua através da janela. É exatamente isso que está acontecendo 

com o seu Ego: ele está rachando, apodrecendo, deformando. É a psicose se instalando em 

meio a um Eu fragmentado. 

Carole corta o fio do telefone com a navalha, indicando a perda da ligação com o 

mundo exterior. Os conteúdos que sofrem um inflexível recalque agora a atormentam na 

forma de alucinações de homens que aparecem na sua cama e a estupram, e de mãos que 

saem das paredes e a agarram, fazendo carícias sexuais. E por debaixo da porta aparece um 

cartão postal da irmã, com uma foto da torre de Pisa, mais uma referência ao fálico. 

O recalque é um defensor do aparelho psíquico, que, para garantir o bem estar 

psicológico do sujeito, envolve a realidade de sofrimentos e angústias que são motivadas 

por ações das pulsões estimuladas pelo mundo externo. (FREUD apud BRITO, 2015). O 

recalque tem por objetivo preservar o consciente, fazendo com que permaneça fora dele 

tudo que o Ego entender como sendo insuportável a ele e tem sua origem na esfera psíquica 

quando o indivíduo ainda é um bebê, porém, esse mecanismo torna-se funcional ao longo 

da vida. 

Seu pretendente aparece e, preocupado, arromba a porta do apartamento, deixando o 

interior exposto para a vizinha da frente, que observa em curiosidade. Esse é outro que a 

convoca, que observa e força a passagem para o seu mundo. É nesse momento que o 

instinto mais primal da moça vêm à tona, e ela mata o rapaz com pancadas usando um 

castiçal (outro elemento fálico). Ela arrasta seu corpo para a banheira, que transborda e 

inunda o apartamento. É assim que a psique de Carole está: mergulhada no inconsciente da 

psicose. 
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Em seguida aparece o locatário do imóvel para cobrar o pagamento. Ao ver a moça 

trajada com uma camisola, entende aquilo como um “convite” e, ao assediá-la, é morto com 

golpes frenéticos da navalha. Carole está “possuída” por energia destrutiva gigantesca. 

Por fim, após dias, a irmã e o amante chegam da viagem e se deparam com o caos 

no apartamento. Carole é encontrada adormecida debaixo da cama, como uma criança 

escondida. O local é invadido pelos vizinhos, e o amante da irmã a toma pelos braços e a 

carrega, como o príncipe dos contos de fadas que carrega a princesa para, enfim, desposá-

la. 

O filme se finda permeando o caos do apartamento e parando numa foto de infância 

das irmãs, onde vemos a família reunida à frente, e a criança Corole atrás, deslocada do 

restante, lançando um olhar raivoso para um homem que parece ser o pai. Tem-se a 

impressão de que esteja aí a origem de seus transtornos, de sua repulsa aos homens e ao 

sexo: abusos sexuais sofridos do próprio pai. 

 
 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Repulsa ao Sexo é uma é um terror psicológico rico e complexo, que se torna ainda 

mais realçado quando visto através das lentes da Psicanálise. A obra, sobretudo, nos 

instigou a pensar sobre o intenso sofrimento que alguns indivíduos podem desenvolver na 

relação de seu Eu com o Mundo Externo, culminando até em delírios, sintomas 

característicos da psicose. 

Deve-se considerar que o delírio é um saber do psicótico, aliás, é a sua verdade, da 

ordem de uma certeza inquestionável. Para isto, foi pensado em formas de intervenção que 

pudesse oferecer uma escuta psicanalíticaque acolha os delírios do paciente psicótico, 

proporcionando um espaço para elaborações e novas produções psíquicas mais reais, com 

recursos possíveis a partir de um trabalho em rede. 

Desta forma, a clínica da psicose é um desafio que coloca como foco a presença e o 

acolhimento ao sujeito a partir da escuta do sofrimento, daquiloque muitas vezes está 

projetado no outro, consigo como vimos no filme. Por trás de alucinações e delírios existe 

um sujeito, uma linguagem, corroborando a possibilidade de subjetivação. Dessa forma, o 
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tratamento dos pacientes psicóticos deve considerar o indivíduo como um ser social e não 

excluí-lo do seu contexto, principalmente familiar. 
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RESUMO: O presente resumo apresenta parte da pesquisa de iniciação científica intitulada 
Desenvolvimento humano e educação formal: contribuições da Psicologia Histórico-
Cultural desenvolvida entre agosto de 2019 e julho de 2020. Objetivamos apresentar alguns 
dos pressupostos teórico-metodológicos sobre desenvolvimento psíquico a partir da 
Psicologia Histórico-Cultural. Como justificativa, defendemos que a práxis do psicólogo 
deve ser orientada por uma concepção de desenvolvimento que enfrente as concepções 
reducionistas e biologicistas sobre a formação humana e encontramos na teoria eleita um 
terreno fértil. A psicologia histórico-cultural defende que o desenvolvimento humano tem 
sua natureza pautada nas relações sociais por meio das quais o indivíduo se apropria da 
cultura (material e não-material) e tem nessa relação de apropriação e objetivação o 
processo de humanização. Este fundamento, no entanto, não menospreza o seu 
desenvolvimento biológico, pelo contrário, parte dele, compreende o desenvolvimento 
humano como uma unidade psicofisiológica. O processo de humanização depende de um 
lado da apropriação dos bens culturais mediado pelo outro, e de outro das objetivações 
resultantes das aprendizagens anteriores. Porém, pertencer a uma determinada espécie não 
significa a ocorrência efetiva do desenvolvimento humano, sendo sua real garantia a vida 
em sociedade. Compreende-se então que para cada geração que se inicia já tem um mundo 
de objetos posto, e é a partir da acumulação das ações dadas a estes objetos que ocorre a 
formação e a transformação das atividades tipicamente humanas, ou seja, a partir da 
transmissão de conteúdos históricos desenvolvidos e cristalizados no seio da cultura. 
Destaca-se então que a lógica interna do sujeito, pode ser compreendida a partir da 
formação das funções psicológicas superiores e a consciência, processos então dependentes 
da apropriação dos signos e instrumentos mediados pelo outro. É evidente que o contato 
dos seres humanos com a cultura encarnada nos signos e instrumentos não possibilita 
desenvolvimento das aptidões humanas desenvolvidas historicamente. A internalização 
dessas aptidões, isto é, tomar para si aquilo que está “incorporado” na cultura material e 
intelectual, exige um processo de mediação de outros seres humanos.. O processo de 
mediação efetivado pela comunicação, são então condições necessárias e específicas para o 
desenvolvimento das pessoas na sociedade. Tornar-se humano implica tomar para si, a 
humanidade construída ao longo do tempo e apesar de este ser um processo ativo, ele não é 
isolado e independente, mas está intimamente relacionado com as possibilidades sociais de 
um dado momento histórico. Concluímos, a partir do exposto, que a práxis do psicólogo 
deve ser voltada ao enfrentamento de concepções e práticas que tomam o psiquismo como 
algo pronto e acabado, bem como as aptidões humanas como produtos de amadurecimento 
biológico. Compreender o desenvolvimento psíquico como resultado de um processo 
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histórico e social constitui ferramenta importante ao enfrentamento de concepções que 
naturalizam o psiquismo humano e acabam por endossar práticas preconceituosas ou 
discriminatórias. Entender o processo de tornar-se humano como resultado da apropriação 
da cultura abre imensas possibilidades para atuação do psicólogo.  
 
PALAVRAS-CHAVE:  Desenvolvimento psíquico; Práxis, Psicologia Histórico-Cultural. 
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RESUMO: O presente trabalho é parte da pesquisa do programa de iniciação 
científica,intitulada como “Desenvolvimento humano e educação formal: contribuições 
daPsicologia Histórico-Cultural” e tem como objetivo apresentar a concepção 
dedesenvolvimento a partir da teorização de Vigotski (1896 - 1934) e Leontiev (1903 -
1979). Como método de pesquisa recorremos à revisão bibliográfica, por meio deartigos e 
capítulos de livros de autores clássicos e contemporâneos que discutem otema do 
desenvolvimento psíquico e do processo de escolarização. Partindo daconcepção de ser 
humano elaborada pela psicologia histórico-cultural, odesenvolvimento do psiquismo 
humano é considerado como uma construçãohistórica e social e não somente biológica, que 
ocorre em períodos – denominadoscomo periodização do desenvolvimento. Em cada 
período da vida o ser humanoserá guiado por uma atividade social e essa, por sua vez, 
direciona o caminho emque o desenvolvimento percorrerá, modificando os processos 
psíquicos: por meiode uma atividade dominante, o ser humano se relaciona com a realidade 
concreta,se apropria dos signos e instrumentos cristalizados na cultura humana e, 
portanto,se desenvolve. Quando uma criança é inserida no ensino fundamental, 
suaatividade dominante deixa de ser a brincadeira e os jogos de papéis e passa a ser 
aatividade de estudo. Destarte, as atividades escolares proporcionam uma relaçãomais 
complexa com o mundo, podendo superar as aprendizagens anteriores, o queocasiona uma 
revolução no psiquismo infantil. No entanto, nem toda atividadeescolar promove 
desenvolvimento humano; é preciso que, sobretudo, a educaçãoescolar privilegie o 
desenvolvimento do pensamento teórico em suas atividades,socializando o saber 
transmitido às crianças, para que, assim, a cultura humanacristalizada na cultura intelectual 
seja transmitida. Compreendemos que o processode mediação escolar é fundamental, pois 
mobiliza os mais diversos fatores quepodem contribuir para o desenvolvimento, como a 
relação de afeto com os(as)professores(as), podendo aumentar a motivação da criança pela 
atividade deestudo. Ademais, a atividade escolar engendra uma modificação do entorno 
socialda criança, pois o ambiente escolar exige dela uma nova postura, que assumedireitos 
e deveres. Mas o elemento central concernente à atividadeescolar é apossibilidade de 
transformação interna do psiquismo infantil: a criança começa a 
superar o mundo da aparência aprendido até então por meio da aprendizagem dosconteúdos 
científicos. Por essa razão, o papel principal da criança no ensino escolaré a resolução 
teórica de situações problema, visto que essa atividade podedesenvolver funções 
psicológicas superiores que até então não haviam sidodesenvolvidas, como o pensamento 
teórico. Entendemos, assim, a importância dosprofissionais da educação compreenderem a 
lógica interna que rege odesenvolvimento psíquico infantil, para que não haja a 
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compreensão equivocada deque o simples contato com as atividades escolares irá promover 
desenvolvimento: épreciso compreender que a aprendizagem caminha à frente do 
desenvolvimento,serve como uma mola propulsora: promove desenvolvimento humano. 
Portanto, aescola deve desenvolver suas atividades sempre um passo à frente do que 
acriança pode “dar hoje”. A isso a psicologia pode contribuir como campo de atuação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento humano, idade escolar, educação formal, 
psicologia histórico-cultural. 
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RESUMO: O presente trabalho foi elaborado, com o propósito de realizar uma 
breveanálise do caso que ficou conhecido como Maníaco do Parque. Por meio 
daperspectiva psicanalítica buscou-se elucidar uma análise sobre a história de 
Francisco,atrelando-o com os crimes cometidos que o levaram a 271 anos de condenação. 
Destaforma, com o estudo de caso, foi possível trazer hipóteses diagnósticas do caso, 
alémde compreender conceitos vinculados com a teoria psicanalítica e a psicologiacriminal, 
por exemplo os conceitos de: perversão, Complexo de Castração, modusoperandi, dentre 
outros. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Maníaco; Parque; Psicanálise; Estudo de caso. 
 
1.INTRODUÇÃO 
 

O caso escolhido para análise é o de Francisco de Assis Pereira, que ficouconhecido 
como “maníaco do parque” em 1998 no Brasil. Na época, Francisco foicondenado a 271 
anos de prisão por diversos crimes, entre eles homicídio triplamentequalificado e diversos 
estupros. Francisco foi condenado por pelo menos 7 mortes e 9estupros. Os crimes eram 
cometidos no Parque do Estado, em São Paulo, e suas vítimaspossuíam características 
específicas, como cabelos longos e escuros.Nascido na cidade de Guaraci, e o filho do meio 
de três irmãos, Francisco teve umainfância com muitas mudanças por conta de sua família. 
Era considerado uma criançatranquila e gostava de andar de patins. Quando mais velho 
mudou-se com a família para acapital, onde começou a participar de competições de 
patinação.  

Após a família retornarpara sua cidade de origem, Francisco decidiu permanecer na 
cidade, onde começou acometer os crimes (GUERREIRO, 2019).Ainda na infância durante 
todas as mudanças, Alves (2018) conta que Francisco foiabusado por uma tia e um tio, e 
também que morou próximo a um abatedouro de animais,onde via vacas sendo mortas, o 
que dá muito sentido as cenas de seus crimes, onde deixavaas vítimas em posições 
semelhantes aos animais mortos. 

Além dos abusos sexuais, as vítimas do maníaco do parque apresentavam 
tambémmarcas de mordidas nas regiões dos seios e genitálias. Francisco relata em uma de 
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suasfalas que sentia prazer em morder as vítimas e sentir o gosto do sangue em sua boca, e 
quenão é o desejo de matar, é o desejo da carne. Assim, Francisco apresenta traços 
perversosque se dá através do canibalismo com suas vítimas, meio por onde busca 
satisfazer seusdesejos libidinais.  
 

Desta forma, com uma breve apresentação dos crimes cometidos por 
Francisco,faremos uma análise do caso “maníaco do parque” pela perspectiva 
psicanalítica,observando traços perversos em sua personalidade e sua correlação com os 
atos cometidos. 
 
2.MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os materiais utilizados neste estudo de caso foram reportagens publicadas 
emveículos de mídia de entrevistas feitas com Francisco que foram expostas no trabalho 
deconclusão de curso, intitulado “Considerações sobre o agir perverso e o modus operandi: 
o caso"Maníaco do Parque" da autora Maria Clara Matos Coelho Alves e também um 
artigo científicosobre criminologia e psicologia criminal.O método utilizado foi uma 
revisão bibliográfica da história de Francisco por meiodo trabalho de conclusão de 
concurso e de outros materiais teóricos que ajudaram naconstrução da análise e o estudo do 
caso apresentado neste presente trabalho. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 
 

De acordo com Alves (2018), o crime pode possuir aspectos variados em 
suaconstituição. Como um fenômeno complexo, abre espaço para estudos 
criminológicos,considerando também estudos como Psicologia Criminal e a Psicanálise, no 
qual as duaspodem trazer respostas ao quesito da personalidade e motivações de um 
criminoso. 

Dessa forma, há estudos psicanalíticos que buscam compreender 
aspectospsicológicos envolvidos no cometimento de crime em série. O caso de Francisco 
de AssisPereira, conhecido como “O maníaco do parque”, ilustra uma personalidade 
perversa, onde 
Francisco vê o outro como um objeto de uso e gozo próprio, adotando 
comportamentosdestrutivos. 

A Criminologia então, analisará os fatores que antecedem o crime e, a Psicanálise,os 
impulsos inconscientes - não visíveis aos olhos. Tratando-se da Criminologia, são 
váriosestudos apresentados por autores no sentido de definir a tal, a depender do objeto de 
estudosendo relativo ao momento histórico, tendo conceitos mais restritos, que se ligam ao 
crimee o criminoso, como também estudos mais críticos e abrangentes que irão incluir a 
vítima eo controle social do comportamento delituoso (HOFFMANN; FONTES, 2018).A 
Psicologia Criminal estuda as condições psíquicas do indivíduo criminoso e damaneira pela 
qual nele se origina e se processa a ação criminosa, ou seja, irá investigaraspectos da vida 
da pessoa que propiciaram o surgimento da criminalidade.  

A Psicanálisede Freud, que também entra nos estudos da Psicologia Criminal, trata 
da dimensãosubjetiva do indivíduo em questão, trazendo à tona os complexos reprimidos, 
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resistências,no qual Freud (1923-1925) em sua obra “O ego e o ID e outros trabalhos” 
coloca quesempre há um segredo oculto - que seriam internalizações de proibições 
parentais que semantém alheio ao ego. Sendo assim, é importante levar tais conteúdos à 
consciência. Destaforma afirma que “o ego é essencialmente o representante do mundo 
externo, darealidade, o superego coloca-se, em contraste com ele, como representante 
domundo interno, do id. Os conflitos entre o ego e o ideal, como agora estamospreparados 
para descobrir, em última análise refletirão o contraste entre o que é 
real e o que é psíquico, entre o mundo externo e o mundo interno (FREUD,1923-1925, p. 
21). 

Segundo Freud (1905, apud Alves 2018), entende-se que o superego é oherdeiro do 
Complexo de Édipo, e é o responsável por controlar as exigências institucionaisdo id, 
instituindo a constante necessidade psíquica de gozo, no qual não encontra limites,sendo 
uma característica marcante de personalidades perversas. Assim, percebe-se que aLei da 
Castração logo na infância traz a noção de certo ou errado entre o indivíduo e acultura, para 
que possam viver e ingressar no mundo e em sociedade, sendo preciso instituiras leis - é 
nesse processo em que ocorre tais internalizações parentais e até mesmocomplexos e 
repressões do indivíduo. A perversão se consolida na recusa da angústia decastração pela 
criança, o que pode implicar na recusa das diferenças, na recusa do outro, eassim segue. 

Assim, unir a Psicanálise e a Criminologia nesse caso é de grande importância tendo 
em vista que ajudaria a abordar os aspectos criminais indo além da violência e 
adentrandomais profundamente nos aspectos psíquicos do sujeito. 
 
3.1 Técnicas investigativas utilizados no caso de Francisco 
 

Para a investigação do caso “Maníaco do parque”, foi utilizado como instrumento o 
Profiling, que leva em conta a relação da personalidade e do comportamento criminal 
doindivíduo, formulando uma espécie de perfil, tendo em vista a análise do inconsistente, 
oque abre um leque para estudos psicanalíticos. Geralmente, se faz uso da técnica de 
perfilcriminal quando o crime em questão é muito violento, assim como demonstra um 
padrão naforma como ele ocorre, o que é possível perceber no caso de Francisco de Assis 
Pereira(ALVES, 2018). 

Na técnica Profiling pode-se ressaltar o conceito de modus operandi, que, 
nacriminologia, é o modo de agir do indivíduo, ou seja, a maneira de como ele desenvolve 
o ato criminal, tais como, o tipo de vítima, a forma da morte, como descartar o corpo, entre 
outros detalhes que são constantes nos crimes, permitindo a correlação com a 
teoriapsicanalítica e a apuração da ação perversa. 

No caso em questão, Francisco seguia um padrão: abordava vítimas mulheres da 
mesma faixa etária, todas com cabelos longos e pretos, as convencia dizendo ser um caça 
talentos prometendo uma sessão de fotos no Parque do Estado. Neste local ele agia deforma 
agressiva, abusava sexualmente das vítimas, deixando marcas principalmente nos seios e 
nádegas, e em seguida as matava, deixando-as seminuas, voltadas para o chão e apoiadas 
sobre os joelhos. Francisco de Assis Pereira sofrera na infância abusos sexuais acometidos 
pela tia e posteriormente pelo tio, associando a fantasia da agressão a esses fatos. 

Segundo Alves (2018), Francisco é classificado um criminoso em série devido não 
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só ao modus operandi repetidos, mas o ritual que ele seguia. Além disso, se caracteriza 
como criminoso Sádico, o qual mata em virtude de satisfazer o seu desejo de prazer por 
meio do sofrimento da vítima. O agir na perversão é a tentativa de reviver constantemente o 
que satisfaz o indivíduo, ou seja, realiza diversas vezes atos que seguem um roteiro para 
atingir o gozo, sendo assim, a satisfação. 
 
3.2 Teoria sobre a perversão: das bases à contemporaneidade 
 

Como exposto em “Três ensaios sobre sexualidade” (1901-1905) obra de Freud, 
aperversão, resulta de uma fixação exacerbada em um dos estágios da organização 
libidinal,no qual a criança ainda está em desenvolvimento. Sendo que as formas de gozo 
pré-genitais podem vir a ser superadas no perverso adulto, mas em certos casos essa fixação 
torna-se patológica.Em um segundo momento para Freud (1919) quando se refere a pessoa 
perversa,nos traz que existiriam contornos mais nítidos, propondo que a perversão seria 
uma dasconsequências diretas de uma das possíveis saídas com Complexo de Édipo, 
reiterando a idéia de que a perversão seria resultado de fixação da libIdo em um estado pré-
genital,todavia, caso este componente for recalcado ou sublimado, a característica da 
perversãoinfantil detém a capacidade de dissolver e não manifesta-se na vida adulta. 

Desta forma, em um terceiro momento da teorização freudiana acerca da perversão, 
Freud defende que a presença de um fetiche representa a presença de determinada ausência. 
Para o indivíduo perverso, o fetiche também pode ser entendido como o que salva 
asmulheres, as tornam toleráveis pois podem ser utilizadas de alguma forma para 
umapossível obtenção de prazer, por exemplo, Francisco alimentava ódio pela figura 
femininaapós ser abusado, entretanto com a fetichização tornava as mulheres toleráveis 
para seremsuas vítimas, diferente do Psicótico que encontra outra realidade que contorna a 
realidadeangustiante e de desejos não realizados, o perverso pode através de um fetiche 
ancorar narealidade que causa tanto terror ou intimidação. 
 
 
3.3 A Cena Perversa no caso analisado 
 

O Maníaco do Parque tinha como modo de agir os seguintes passos:  
a) buscarmulheres na rua – ressalta-se neste momento a aparência física e faixa 

etária (elementos queprovavelmente deslocam e remontam cenas e figuras traumáticas do 
seu desenvolvimento); 

b) seduzi-las com a ideia de que iriam participar de um ensaio fotográfico em meio 
àsárvores e a um lugar preservado; e c) a quebra e remontagem da cena que remete 
àcastração – momento em que Francisco despia a força suas modelos e as estuprava de 
modo parecido, deixando seus corpos vestidos apenas com roupas íntimas. O que parecia 
levar o Maníaco ao ato, de acordo com a autora, seria a repetição deuma cena de sua 
infância, cena essa, conforme cita a autora, onde o indivíduo “teria tidouma relação erótica 
com uma calcinha que encontrara no quintal de sua casa, a qual guardará como um troféu 
durante um tempo e gostava de cheirar e senti-la contra si” (Alves, 2018, p. 41). 

Há de pensar, portanto, que Francisco teria vivido esta cena como uma espécie 
debanalização da castração – um momento onde a castração teria falhado e, com isso, o 
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gozo torna-se absoluto e imperativo. Ou seja, não há barreiras ou limites para a satisfação 
deseus desejos; o que é pensado como satisfação há de ser realizado sem nenhum obstáculo 
imposto pela realidade concreta ou simbólica do indivíduo. Conforme analisa Alves (2018), 
as cenas montadas pelo Maníaco demonstram que a necessidade da manutenção de 
suassatisfações se baseia em manifestações da pulsão de morte – ou seja, são altamente 
compulsivas, dificilmente controladas e tem de se repetir meticulosamente para que o 
gozoseja obtido. A respeito da pulsão de morte – para Laplanche e Pontalis (2010) para 
elucidar como esse tipo de pulsão se daria no indivíduo perverso. O trauma infantil como 
definidor de transtornos na vida adulta 

O trauma infantil seria o definidor da aversão e violência perversas. Em relação 
aFrancisco, a hipótese levantada é de que o trauma infantil esteja relacionado a 
suaexperiência aversiva aos sete anos, quando foi abusado sexualmente por sua tia materna, 
ao qual guarda semelhantes relações com a maneira que as suas vítimas são tratadas e 
também a repetição da experiência que seu eu infantil passou e não foi capaz de lidar. Haja 
vista que é possível relacionar a sucção dos seios e nádegas das vítimas, com os relatos em 
queafirma quais eram as solicitações de sua tia a ele.  

Além disso, a calcinha que vestia asmulheres, pode ser pensado como um fetiche, a 
partir da visão dele para a roupa íntima de sua tia, que possivelmente encobria a sua 
genitália nos momentos de abuso. Entende-se que o trauma infantil sofrido por ele está 
diretamente ligado aos seus crimes, com umadiferença na repetição, pois ele coloca as 
vítimas em posição inferior à dele, para quepossua um olhar de superioridade sobre elas. 
Sobre os casos de perversão pode-se afirmar que:a crueldade é perfeitamente natural no 
caráter infantil, já que a trava quefaz a pulsão de dominação deter-se ante a dor do outro - a 
capacidade decompadecer-se - tem um desenvolvimento relativamente tardio. É sabidoque 
ainda não se teve êxito na análise psicológica exaustiva dessa pulsão;podemos supor que o 
impulso cruel provenha da pulsão de dominação e surja na vida sexual numa época em que 
os genitais ainda não assumiram seu papel posterior.  

Assim, ela domina uma fase da vida sexual que maisadiante descreveremos como 
organização pré-genital. As crianças que sedistinguem por uma crueldade peculiar para 
com os animais e oscompanheiros despertam, em geral justificadamente, a suspeita de uma 
atividade sexual intensa e precoce advinda das zonas erógenas, e mesmono 
amadurecimento precoce e simultâneo de todas as pulsões sexuais, aatividade sexual 
erógena parece ser primária. (FREUD, 1901-1905,p.118) 

No caso de Francisco se analisarmos que ele colocava os corpos de suas vítimas 
mortasna posição de vacas que caem ao serem abatidas, além das agressões verbais que ele 
direcionava as vítimas, as chamando de vacas. O ódio pela figura feminina está diretamente 
relacionado com o reconhecimento da castração no édipo, de acordo com Alves (2018),pois 
a criança passa a considerar a mãe/figura materna como um objeto quando percebe que 
ela não realizará os seus desejos, mas sim aos da figura do pai.  

E com isso, pode acabar enxergando todas figuras femininas como objetos e 
desencadeadoras da frustração sofridacom castração.Na visão do sujeito perverso, enquanto 
as mulheres são vistas como puras eingênuas, deverão merecer o seu amor, mas se forem 
reveladas como sexuadas, passarãoentão a serem castigadas por eles. Francisco relatava as 
suas vítimas como “putas” edesenvolvia diversos xingamentos repetitivos a elas como: “sua 
vadia, isso é pra vocêaprender a não confiar em qualquer um”. (ALVES, 2018). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em suma, a personalidade perversa discutida nesta análise está relacionada 
diretamente segundo a psicanálise, com o complexo de édipo, sendo uma fixação 
exacerbada na libido em uma das fases de desenvolvimento. Desta maneira a castração que 
deveria ocorrer na criança e em seus impulsos, acabam não acontecendo, gerando assim 
uma recusa da realidade e do outro, constituindo a estrutura perversa do sujeito 
nãocastrado, levando então a não aceitação das regras e limites sociais e uso do outro 
comoobjeto de prazer.No que se refere ao caso de Francisco, pode-se verificar um caso 
nítido de perversão, haja vista que as normas sociais não são capazes de castrar os seus 
desejos ou atos.  

Verifica-se ainda de acordo com as análises de Alves (2018) que o Francisco, 
passou por situações traumáticas na sua infância, o que ocasionou o desenvolvimento do 
enquadre perverso na sua vida adulta. Segundo conceitos psicanalíticos, a transferência 
acontece quando o pacienteprojeta em pessoas do presente, figuras do passado. Isso ocorre 
de maneira inconsciente esimbólica. Como vimos no caso, Francisco sofreu abusos sexuais 
por sua tia maternaquando tinha apenas 7 anos e acabou por repetir ou transferir o seu 
sofrimento em sua vidaadulta nas suas vítimas, pois a cenas de seus crimes podem ser 
vistas como repetições desuas situações traumáticas infantis. 

Por fim, é cabível dizer ainda que de acordo com a previsão, Francisco saíra 
doregime prisional em 2028, e com isso poderíamos levantar muitas discussões sobre o 
caso eaté sobre o cárcere que atualmente não é ressocializador. Entende-se, então, que 
apsicoterapia poderia ajudar Francisco a amenizar seu ciclo de sofrimento repetitivo 
evicioso, para que não ocorram outras vítimas, haja vista que dessa forma ele poderia 
encontrar ajuda que precisa lidando com seus traumas infantis e elaborando suas vivências 
de angústia. 
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RESUMO: O presente resumo apresenta parte da pesquisa de iniciação científica 
intituladaDesenvolvimento humano e educação formal: contribuições da Psicologia 
Histórico-Culturaldesenvolvida entre agosto de 2019 e julho de 2020. Objetivamos 
apresentar alguns dospressupostos teórico-metodológicos sobre desenvolvimento psíquico a 
partir da PsicologiaHistórico-Cultural. Como justificativa, defendemos que a práxis do 
psicólogo deve serorientada por uma concepção de desenvolvimento que enfrente as 
concepções reducionistas ebiologicistas sobre a formação humana e encontramos na teoria 
eleita um terreno fértil. Apsicologia histórico-cultural defende que o desenvolvimento 
humano tem sua naturezapautada nas relações sociais por meio das quais o indivíduo se 
apropria da cultura (material enão-material) e tem nessa relação de apropriação e 
objetivação o processo de humanização.Este fundamento, no entanto, não menospreza o seu 
desenvolvimento biológico, pelocontrário, parte dele, compreende o desenvolvimento 
humano como uma unidadepsicofisiológica. O processo de humanização depende de um 
lado da apropriação dos bensculturais mediado pelo outro, e de outro das objetivações 
resultantes das aprendizagensanteriores. Porém, pertencer a uma determinada espécie não 
significa a ocorrência efetiva dodesenvolvimento humano, sendo sua real garantia a vida 
em sociedade. Compreende-se entãoque para cada geração que se inicia já tem um mundo 
de objetos posto, e é a partir daacumulação das ações dadas a estes objetos que ocorre a 
formação e a transformação dasatividades tipicamente humanas, ou seja, a partir da 
transmissão de conteúdos históricosdesenvolvidos e cristalizados no seio da cultura. 
Destaca-se então que a lógica interna dosujeito, pode ser compreendida a partir da 
formação das funções psicológicas superiores e aconsciência, processos então dependentes 
da apropriação dos signos e instrumentos mediadospelo outro. É evidente que o contato dos 
seres humanos com a cultura encarnada nos signos einstrumentos não possibilita 
desenvolvimento das aptidões humanas desenvolvidashistoricamente. A internalização 
dessas aptidões, isto é, tomar para si aquilo que está“incorporado” na cultura material e 
intelectual, exige um processo de mediação de outrosseres humanos.. O processo de 
mediação efetivado pela comunicação, são então condiçõesnecessárias e específicas para o 
desenvolvimento das pessoas na sociedade. Tornar-se humanoimplica tomar para si, a 
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humanidade construída ao longo do tempo e apesar de este ser umprocesso ativo, ele não é 
isolado e independente, mas está intimamente relacionado com aspossibilidades sociais de 
um dado momento histórico. Concluímos, a partir do exposto, que apráxis do psicólogo 
deve ser voltada ao enfrentamento de concepções e práticas que tomam opsiquismo como 
algo pronto e acabado, bem como as aptidões humanas como produtos deamadurecimento 
biológico. Compreender o desenvolvimento psíquico como resultado de umprocesso 
histórico e social constitui ferramenta importante ao enfrentamento de concepçõesque 
naturalizam o psiquismo humano e acabam por endossar práticas preconceituosas 
oudiscriminatórias. Entender o processo de tornar-se humano como resultado da 
apropriação dacultura abre imensas possibilidades para atuação do psicólogo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento psíquico; Práxis, Psicologia Histórico-Cultural 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar a produção bibliográfica sobre os 
estudos críticos da branquitude e Psicologia nos últimos 10 anos. É recente a discussão que 
problematiza o papel do branco nas relações raciais do mundo e em particular do Brasil. 
Embora o tema já tenha sido abordado no início do século XX por proeminentes 
pesquisadores da temática racial, como Frantz Fanon, os estudos sobre a branquitude só 
ganham verdadeiro destaque a partir dos anos 90, tendo os Estados Unidos como centro da 
abordagem. No Brasil, apesar do termo branquitude já ter sido utilizado pela primeira vez 
na obra de Gilberto Freyre, é somente a partir do ano 2000 que o tema passa a ganhar força 
no cenário acadêmico. Apesar da visibilidade que as pesquisas sobre a identidade racial 
branca têm ganhado nos últimos anos, o número ainda restrito de estudos relacionados ao 
tema aponta para a necessidade de construir bases sólidas para a discussão e ampliação de 
uma questão repleta de lacunas históricas. Através da revisão teórica analisada neste artigo, 
será possível compreender como estes termos foram utilizados ao longo dos anos, a partir 
de diferentes autores. Assim como, apresentar a importância da distinção existente entre 
eles para situar o estudo da branquidade como uma perspectiva teórica baseada em análises 
de práticas sociais, interessadas em oferecer respostas para o combate do privilégio do 
branco, tido como ser humano ideal, modelo cultural e normativo, através de uma política 
antirracista. 
 
PALAVRAS-CHAVES: branquitude; privilegio; antirracismo; racismo; 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O ano de 2020 foi um ano marcado por alguns debates importantes e o 
temaantirracismo parece ter chegado aos brancos. Os casos presenciados pelo Brasil como 
o 
de João Pedro no Brasil, baleado dentro de sua casa por policiais e o caso internacional 
de George Floyd nos Estados Unidos, em que os policiais ajoelharam em seu pescoço 
até a morte escancaram uma realidade que se encontra presente há mais de 500 anos no 
território brasileiro. 

Deste modo, eu como aluna branca de Psicologia consigo visualizar que 
nós,brasileiros brancos, devemos nos reconhecer como indivíduos racistas vivendo em um 
mundo racista, se reconhecendo como um indivíduo racionalizado e seresponsabilizando 
pelos privilégios sejam eles simbólicos e materiais, bem como,compreendendo que a luta 
antirracista não se faz apenas pelas mãos e corpos negros,mas sobretudo, pelas mãos e 
corpos brancos, ou seja, nós pessoas brancas precisamosnos implicar e nos responsabilizar 
na luta contra o racismo estrutural. 
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A proposta desta pesquisa que será apresenta neste evento é analisar como os 
estudos da Branquitude impactam a Psicologia, bem como, temos como pretensãoatingira 
atenção dos e das acadêmicas e grupo docente de Psicologia sobre o tema da branquitude e 
seus privilégios. A proposta é de problematizar sobre o conceito de branquitude, ou seja, de 
forma que este conceito se apresenta como sendo uma categoriafundamental aos estudos e 
pesquisas em Relações Étnico-raciais e Psicologia. E,pontuar e sinalizar, a importância da 
construção de uma Psicologia que sejagenuinamente antirracista.Uma vez que, o racismo é 
uma estrutura de opressão e ao pensar como foiinstalado na cultura, esclarece o porquê 
ocorre a negação de sua existência noimaginário brasileiro branco e como se perpetua 
violências e privilégios concretas esignificativas.  

A ideia da melanina e fatores morfológicos, como tamanho do nariz,lábios, queixo, 
crânio, o angulo facial, etc. usados para classificar os seres, ideiasdefendidas em pesquisas 
do século XVIII e XIXI, se mostrou contraditório com aevolução dos estudos da 
genética.Foi mostrado que apenas 1% dos genes são referentes a transferência 
dacaracterísticas cor da pele, olho e cabelos, mostrando que essa afirmação é ilusória.  

OAntropólogo Franz Boas (1858-1942) também observou que, características como 
aforma do crânio, dependia mais da influência do ambiente que fatores 
biológicosdenominados características raciais. Entretanto, Carl Von Linné (1707-1778), foi 
o primeiro a classificar os seres humanos, relacionando a cor de pele com a 
inteligência,características psicológicas e cultura em uma estrutura hierárquica. Herbert 
Spencer(1820-1903) foi um dos principais fundadores do Darwinismo Social, que 
consideravaos Seres Humanos desiguais por natureza, a vida em sociedade é considerada 
uma lutapela sobrevivência, consequentemente os mais aptos, “sobrevivem”, ideia essa que 
éusada como base do conceito da meritocracia. 

No Brasil, a democracia racial foi teorizado por Gilberto Freyre (1900-1987), e éa 
concepção de que no Brasil não há racismo, a razão era que a sociedade brasileira 
eraconstituído por o sangue nacional com origem de todos os cantos do mundo, 
portantohaveria uma democracia racial. O marco inicial de pesquisas sobre questões raciais 
sedeu pelos trabalhos médicos-psicológicos do psiquiatra Raimundo Nina Rodrigues(1862-
1906), as pesquisas do médico descreviam as consequências que acarretariam 
daconvivência do brasileiro com o negro.  

As pesquisas realizadas por médicos discípulosde Nina Rodrigues colaboraram nas 
áreas de saber como a psiquiatria e antropologia no Brasil, na psiquiatria, a influência se 
deu principalmente para com as características patologizáveis. Ao estudar a história do 
Brasil, é visível que não há democracia racial, quando analisamos a Lei Aurea, por 
exemplo, é nítido que a assinatura não passou de umaformalidade jurídica. Essa 
formalidade não curou a ferida anterior, entretanto, abriuoutra ferida que por muitos é 
apenas uma cicatriz. No Brasil, depois da abolição daescravidão, negros foram para as ruas, 
começaram a se constituir nas margens dasociedade, sem direito nem a carteira assinada. 

O processo de industrialização se iniciava no mesmo período da imigração,processo 
que cresceu instituições como cárceres e hospitais psiquiátricos, que tinham asua maioria 
pessoas negras. O biótipo do criminoso e do doente mental tinha cor, anegra. Em hospitais 
psiquiátricos, A taxa de mortalidade eram de até 90%, umprocessos de extermínio com a 
população negra, a justificavam que constava nos laudosdas pessoas internadas, era que as 
características raciais faziam com que eles fossem pessoas perversas, tais afirmações eram 
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fundamenta nas pesquisas europeias sobre raça. Mesmo com a história que o Brasil carrega, 
é possível ver aindahoje que as pessoas, principalmente brancas, não conseguem identificar 
o racismo noseu dia a dia, nem seus privilégios. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho tem como caráter teórico-bibliográfica, no qual buscaremospor 
referências, como livros e publicações em periódicos científicos, principalmente embancos 
de dados online. Segundo Fonseca (2002) a pesquisa bibliográfica é feita a partirdo 
levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos 
eeletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Os bancos de 
dadosonline selecionados para a busca foram: Scientif Eletronic Library Online –Scielo 
(www.scielo.br), Portal de Pesquisa da Biblioteca Virtual de Saúde – 
BVS(http://bvsalud.org/) e o portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC). 

O material será selecionado e estudado por meio de resumos, esquemas eanotações 
pontuais. A análise consistirá no estabelecimento de relações entre osconhecimentos 
trazidos a respeito do fenômeno do racismo, branquitude e psicologia encontrados nas 
referências. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

O mito da democracia se solidificou, criando uma grossa cortina que não nodeixar 
ver, que a taxas de desemprego tem cor, que pessoas em situação de rua tem cor,a maioria 
nos presídios tem de apenar uma cor. É necessário atitudes antirracistas, naspesquisas como 
na educação dos psicólogos. Entender qual é a posição da branquitude perante a realidade 
de desigualdade racial é um passo para mudar a estrutura queoprime. 

Pensando assim, é necessário que exista pesquisas sobre o tema para que tenhauma 
base a seguir. O início das pesquisas sobre racismo e raça no Brasil teve uma 
baseimportante nas pesquisas norte americanas e as concepções de raça das 
teoriaseuropeias. 

Em uma pesquisa do Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade 
Racial(INSPIR) esclarece que na saúde, a taxa de trabalhadores negros(as) com hipertensão 
é superior que trabalhadores brancos, isso se dá por vários fatores, como a pressão 
desempre precisar mostrar o seu valor ou a própria pressão das discriminações no trabalho e 
no dia a dia. Isso não é escarado, isso acontece de forma sutil, para os que tem 
seusprivilégios os cegando, isso é invisível. 

Com a pandemia do Covid-19, a desigualdade não se modificou, em um artigo 
publicado pelo jornal online Correio Braziliense, relata histórias de algumas pessoas da 
periferia do Distrito Federal, em que muitos trabalhadores não pararam de trabalhardepois 
do início do isolamento, consequentemente, as periferias de São Paulo e Rio deJaneiro, 
lideram as maiores taxas de mortalidade. 

Como podemos ver, o racismo no Brasil não é algo particular, as 
estatísticasmostram que é um processo de hierarquização social. Consequentemente apenas 
apopulação negra está sendo responsabilizada pelo racismo, ou seja, os brancos se 
excluíram da conversa desde o começo da história, em consequência, os brancos não 
seveem como pessoas racionalizadas nem possuintes de privilégios, e esse é o ponto 
quedeve ser colocado em pauta. 
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Em 1979, sociólogo Hasenbalg traz uma nova visão importante para a 
pesquisasobre racismo, em que ele mostra que raça é um fator da estrutura social, e que 
opressãode raça e classe se fundem para oprimir a população negra. Ele esclarece que 
opressãoracial não beneficia apenas brancos de classe alta, como também beneficia brancos 
declasse baixa/média. Como é mostrado na tese realizado por Hasenbalg, os mecanismos 
racistas da sociedade sempre darão privilégios para a população branca, na estrutura 
declasses um branco de classe baixa terá sua identidade construída por esses privilégios, 
demostrando assim a branquitude. 

Ao se referir sobre branquitude, é o entendimento que da identidade racialbranca, 
não é uma identidade homogênea, a identidade branca não é homogênea, poisnecessita 
levar em conta as intersecções de gênero, classe, nacionalidade, etc. Elamudou durante o 
tempo, mas ela tem privilégios simbólicos, subjetivos e objetivo, essesprivilégios 
constroem a sociedade e reproduzem o preconceito. 

Há também os pactos narcísico da branquitude, em uma entrevista para a oCentro de 
Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdes (CEERT), a psicóloga CidaBento, ao ser 
questionada sobre o que era pactos narcísicos entre brancos, ela explicaque esse pacto, que 
não é formalizado ou verbalizado, se apresenta de várias formas.Quando os brancos se 
veem como norma, um ser inferior, é um pacto. Quando não seolha como herdeiros dos 
benefícios da escravidão, há um pacto. É um pacto para aproteção daquele que é igual a 
mim. Fingir que o branco não está na lógica do racismocomo beneficiador e mantedor do 
racismo gera violência. 

Para a psicologia o principal compromisso ético é contra a violência, o psicólogo 
deve entender o contexto atual, a psicologia precisa defender o indivíduo de todas as 
violência sociais. A Psicologia tem uma responsabilidade social, tem compromisso de 
promover saúde mental e física e que essa não é direcionada apenas para os privilegiados. 
Compreender que a profissão é para todos da sociedade é entender oprojeto ético, político e 
social, sendo esse, uma proposta diversificada, por ser aPsicologia uma ciência complexa e 
a sociedade estruturada com divisões sociais, entãocabe aos profissionais dessa ciência se 
qualificarem com a teorias, não esquecendo dapolítica e da ética da sociedade, para que 
assim, seja possível exercer a profissão de forma correta e para todos. 

Portanto, se desconsideramos a história entramos no determinismo. Estudar 
asrelações raciais em relação aos brancos é estudar sobre como o processo 
debranqueamento no Brasil e as pesquisas europeias concebem privilégios concretos 
esignificativos aos brancos. É necessário estudar como os brancos continuam reforçandoo 
conceito de raça ao continuar se colocando como norma e vendo o outro como o 
racializado, isto é, em uma sociedade onde o racismo é estrutural, e o branco é constituído 
por uma branquitude. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em um pesquisa realizada pela psicóloga Lia Vainer Schucman (2014) sobre como 

pessoas brancas se relacionam com raça e racismo, ela pressupõe como hipótese afalta de 
pesquisas sobre branquitude pela a maioria dos psicólogos serem brancos e nãose verem 
constituintes em um raça, admitem-se como desracializados, sendo assim,expor sobre o 
assunto terá um custo psicologicamente e social. Debater sobre o papel dobranco não é 
colocar em uma posição de culpa mas de responsabilidade,responsabilidade de pesquisar 
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sobre racismo, se colocar em um lugar de escuta e secolocar atento na sociedade. Incluir 
estudos sobre brancos é estudar sobre branquitude,na Psicologia há a preocupação em 
debater sobre o preconceito, porém não um debatede como os mais privilegiados 
manifestam o racismo de forma explicita ou não, comoocorre os pactos narcísicos entre os 
brancos. 
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RESUMO: Este artigo apresenta uma proposta de refletir sobre aspectos pertinentes à luta 
antimanicomial.Historicamente a questão da saúde mental acontecia com frequente estigma 
e marginalização. Com as lutas constantes de movimentos sociais e outros autores, destaca-
se novas proposições para além da exclusão e violência, Leituras com base no cuidado e 
tratamento. Nesse sentido, estabeleceu-se o modelo de atenção psicossocial e a destituição 
da lógica manicomial. Uma das características fundamentais desse modelo é o cuidado no 
território, ou seja, a atenção que busca liberdade, autonomia e a capacidade de um bem-
viver. Para buscar uma perspectiva que contribua com estes contextos, esta pesquisa visa 
trazer contribuições da psicologia ambiental, consideradauma abordagem que contribui 
para a relação pessoa-ambiente. Tal aproximação gera questionamentos, de como acontece 
o enraizamento e a ambiência favorável para a manutenção de uma boa qualidade de vida, 
ou seja, novas propostas de atividades que pregam uma reconciliação do indivíduo consigo 
e com o ambiente a sua volta, validando a importância das intervenções no modelo 
psicossocial gerando um olhar mais humano e com mais visibilidades às pessoas e aos 
entornos, garantindo seus direitos para uma vida digna e com qualidade.Indivíduos 
inseridos na sociedade, junto com sua família e amigos, e não mais em instituições 
permanentes. Mostraremos, no decorrer do artigo que a lógica manicomial pode deixar de 
existir e fortalecer as instituições de assistência psicossocial, como os Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS), Centro de Referência de Atendimento Social (CRAS), etc. 

PALAVRAS-CHAVES: luta antimanicomial; psicologia ambiental; ambiente. 
 
 
1.INTRODUÇÃO  

 

Historicamente, os indivíduos considerados loucos, foram internados, nos chamados 

manicômios, e lá foram considerados doentes. Esse, não era apenas aquele que portasse 

algum transtorno mental, mas também prostitutas, esposas de homens influentes e infiéis, 

homossexuais, entre outros. Um local marcado pela exclusão, marginalização e relações de 

poder. Nesses espaços, os pacientes não teriam mais liberdade, e seriam agora violados por 

seus cuidadores.   
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O hospício, no Brasil, surgiu como o instrumento básico da psiquiatria no século 

XIX, que tinha o poder direto sobre o corpo das pessoas. Esse poder era exercido 

quando a instituição assumia o encargo de suas vidas, gerindo sua existência e 

impondo normas de conduta a um comportamento desregrado e imoral. (SOUZA, 

KANTORSKI, PINHO. 2009, p. 761). 

Essas instituições se caracterizaram pelo modelo repressivo e violento, com 

características carcerárias. Como pano de fundo havia a concepção do usuário como 

alguém doente, privado da razão, insensato e incapaz, como vem expresso no decreto 

1.077, de 4 de dezembro de 1852, que aponta quais eram os meios para reprimir àquele 

doente, tais como privar estes sujeitos de passeios, reduzir alimentos e colocar os sujeitos 

em celas solitárias (AMARANTE, 2007, p. 61). 

A queda deste modelo se deu pela luta antimanicomial, iniciada no Brasil no final 

da década de 70, quando o país se via em um momento de redemocratização, diversos 

trabalhadores da saúde se reuniram juntamente com as famílias e usuários, para  questionar 

o modelo de assistência centrado na internação. Juntos denunciaram violações aos direitos 

humanos e proporão um outro modelo, que conta com o serviço aberto, visando a garantia 

dos direitos dos usuários; este serviço é apresentado como sistema de saúde mental e 

atenção psicossocial. 

A luta antimanicomial brasiLeira resultou na Lei 10.216/2001, ou LeiPaulo 

Delgado, de 06 de abril de 2001.Esta Lei visa proteger os direitos dos usuários da rede de 

cuidado mental e muda o modelo de assistência. Busca também o fechamento de 

instituições manicomiais e a entrada de serviços comunitários, como CAPS e RAPS. 

Tendo em vista esta Lei, o presente artigo abordará os desdobramentos dela e suas 

possíveis relações com a psicologia ambiental. 

A psicologia ambiental é inundada por aspectos importantes, como a abordagem 

holística, que busca entender o todo, seu contexto é importante e levado em consideração, 

aquilo que o ambiente provoca no organismo não é isolada de seu contexto. Outra 

característica é a reciprocidade, sendo assim, tanto o ambiente afeta o organismo, quanto o 

organismo afeta o ambiente. Há também o conceito de lugar, onde este traduz a 

subjetividade do sujeito. 
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A psicologia ambiental pode ser definida como o estudo do interrelacionamento 

entre comportamento e ambiente físico, tanto o construído quanto o natural 

(Fisher, Bell &Baum, 1984). Esta definição não deixa de ser uma variação da 

definição de ecologia: “o estudo do interrelacionamento dos organismos com seu 

ambiente e entre si” (Smith, 1978, p. 197). Considerando que todo 

comportamento humano acontece em interação com o ambiente, convém analizar 

algumas características da Psicologia Ambiental, na tentativa de delimitar a área 

(GÜNTHER & ROZESTRATEN,1993, p.1). 

Tendo dito isto, tem-se o intuito de mostrar a necessidade da luta antimanicomial, 

uma vez que esta liberta o indivíduo com transtorno mental e o trata sem o prender ou 

negar-lhe os direitos inerentes a ele. Um dos meios para conseguir sustentar a luta 

antimanicomial é a psicologia ambiental.  Propomos, com isso, mostrar que as instituições 

como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e as políticas da Rede de Atenção 

Psicossocial(RAPS) podem e devem utilizar dos pressupostos da psicologia ambiental para 

incrementar e contribuir para o trabalho. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS  

O objetivo central deste artigo é trazer uma aproximação entre Psicologia Ambiental 

e a Luta Antimanicomial. Busca-se contribuir para a superação do modelo manicomial, 

assim como o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).Ao tentar aproximar 

essas duas leituras, espera-se demonstrar um olhar crítico e, principalmente, um olhar mais 

humano, onde se preocupa com o próximo nas relações de cuidado no território, em que 

essas pessoas, em suas potências de significados e sejam visíveis e contribuem com 

autonomia e liberdade para um tecido social harmonioso. 

Com o intuito de alcançar tal proposta, este trabalho encontra-se em fase de 

desenvolvimento e será realizado através de artigos científicos, livros, materiais publicados, 

documentários, aparelhos tecnológicos e discussões e este artigo obtém coletas de dados 

utilizadas como exploratória e descritiva com bases em artigos científicos. Para este fim, 

considerou-se periódicos em saúde como o LILACS, PEPSICO e SCIELO. As palavras 

chave utilizadas serão: Psicologia Ambiental e Saúde Mental, Psicologia Ambiental e 

Atenção Psicossocial, Território e Saúde Mental e Ambiência e Saúde mental. 
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3.DESENVOLVIMENTO  

A atenção psicossocial é um modelo pensado e usado como ferramenta de 

substituição dos manicômios. A atenção psicossocial está presente nas políticas públicas e 

nas instituições como RAPS e CAPS, que propõe o cuidado para com o usuário sem 

internações, ou seja, o usuário deixa de ser um paciente e passa ser visto como um usuário 

que contribui para o próprio processo de tratamento psicológico, além de trazer novas 

perspectivas para a própria política, com base na participação social e autonomia do 

usuário. Um local que privilegia as relações sociais frente ao modelo compulsório, sendo 

que a pessoa passa a receber seus cuidados em seu bairro. 

A psicologia ambiental pode fornecer uma visão de pessoa e de mundo que auxilia 

no processo da queda das instituições manicomiais e a ascensão dos modelos centrados na 

atenção psicossocial, pois entende-se que assim como a pessoa afeta o ambiente, o 

ambiente também o afeta, dessa forma, são propostas atividades que pregam uma 

reconciliação do individuo para consigo e para com o ambiente. 

Este projeto encontra-se em andamento, em fase de levantamento de dados.  

 

4. CONSDEREÇÕES FINAIS 

O impacto que queremos causar é proporcionar ao leitor um novo olhar em relação 

aos temas propostos; espera-se que após a discussão do tema proposto, a equipe de saúde 

consiga ser mais crítica em relação aos temas propostos, a saber, da superação da lógica 

manicomial, ainda presente na sociedade brasileira. Nesse sentido, no cuidado territorial, 

espera-se que as contribuições da psicologia ambiental e suas novas perspectivas, a qual 

visa estudar o comportamento humano e sua relação com o meio ambiente, mostrando 

como o indivíduo molda e é moldado pelo meio ambiente ao qual está inserido.  

Com isso, busca-se mostrar como a psicologia pode contribuir de forma positiva na 

vida dessas pessoas, analisando as condições ambientais em que o indivíduo vive e 
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buscando formas para promover o bem-estar e a saúde das pessoas com o transtorno 

psicológico com a defesa de tratamentos justos e dignos valorizando-os com dignidade. 
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A MÚSICA COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO PARA O AUTISTA 
 

POLYANA LAIS LIMA 
RENATO DOS SANTOS 

 
RESUMO: O presente artigo tem por objeto de pesquisa o estudo por trás da música 
comoferramenta para inclusão do autista, trata-se de um método utilizado para o auxílio 
dodesenvolvimento da criança com Transtorno de Espectro Autista no campo lúdico, social 
eeducacional-pedagógico. Serão observados os observados os aspectos positivos entre 
amúsica e a Psicologia, bem como os efeitos da musicoterapia na inclusão de pessoas com 
oEspectro Autista no ciclo social e educacional. 
PALAVRAS-CHAVE: “aprendizagem; “música”; “autismo”; 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Muitas são as discussões torno do TSA (Transtorno de Espectro Autista), e 
tantopara a comunidade científica quanto para a sociedade, esse tema ainda é um desafio. 
Amusicoterapia vem como forma de auxiliar no desenvolvimento da comunicação 
eaprendizagem da criança com o espectro autista.A musicoterapia consiste na utilização de 
diversos meios componentes do universoartístico-musical, como músicas, sons e ritmos. 
Estimulando resultados positivos empacientes. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na edição mais recente do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais,o DSM-5, o Transtorno do Espectro Autista - TEA é entendido como um 
transtorno doneurodesenvolvimento que tem como principais sintomas a existência de 
déficit persistentesna comunicação e interação social em seus múltiplos contextos, além de 
padrões restritos erepetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Gostaríamos de 
chamar a atençãotambém ao que o manual descreve como uma “hiper ou hiporreatividade a 
estímulossensoriais ou interesse incomum a aspectos sensoriais do ambiente” 
(AMERICANPSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. 50). 
 

O reconhecimento do Transtorno Espectro Autista como uma deficiência perante a 
lei, gera uma série de direitos específicos para o mesmo. Já havia leis anteriores a essa, 
comopor exemplo a Lei no 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 14, 
parágrafo 5o, dispõe da obrigatoriedade da “aplicação a todas as crianças, nos seus 
primeirosdezoito meses de vida, de protocolo ou instrumento construído com a finalidade 
de facilitar adetecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para 
o seudesenvolvimento psíquico”. 

No que tange à educação, a legislação brasileira busca resguardar os 
direitosfundamentais da sociedade, dentre eles o direito à educação está presente na 
Constituição daRepública Federativa do Brasil:Art. 6o São direitos sociais a educação, a 
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, olazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aosdesamparados, na forma desta 
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Constituição.É possível também encontrar um registro interessante Constituição que dispõe 
sobreos agentes que detém o dever de disponibilizar e manter a educação para 
dodesenvolvimentodo indivíduo na sociedade:Art. 205. A educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada coma colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício dacidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

Vale observar também a trajetória da luta pelo reconhecimento do TEA como 
umadeficiência perante a lei. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 
comTranstorno do Espectro Autista, sancionada pela presidente Dilma Rousseff (Lei 
no12.764/12), diz respeito a uma medida regulamentar que visa considerar os autistas 
comopessoa com deficiência, resguardando a esta categoria todos os direitos bem como as 
políticasde inclusão do país, inclusive nas esfera educacional. 

Em 2016 entrou em vigor a Lei 13.146/2015, assegura que alunos com autismo, 
ououtro transtorno que exija tratamento especial, tenham acesso à escola. Além disso, 
ainstituição deve promover adaptações que favoreçam o desenvolvimento da criança ao 
espaçoem questão. Outro detalhe é o fornecimento de material gratuito, caso seja 
necessário.Art. 27.  

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 
educacionalinclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a 
alcançar o máximodesenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, 
sensoriais, intelectuais e sociais, segundosuas características, interesses e necessidades de 
aprendizagem.Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da 
sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo 
de toda forma de violência, negligência e discriminação. 
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, 
acompanhar e avaliar: 
I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o 
aprendizado ao longo de toda a vida; 
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 
permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de 
acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; 
V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o 
desenvolvimento 
acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a 
participação e a aprendizagem em instituições de ensino; 
XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades 
recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar; 

Posteriormente, em 2017, incluiu-se o §5° no Artigo 14 do Estatuto da Criança e 
do  Adolescente, versando sobre a obrigatoriedade da consulta pediátrica como meio de 
detecçãode disfunções psíquicas: 
 

Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência 
médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que 
ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação 
sanitária para pais, educadores e alunos. § 5 o É obrigatória a aplicação a 
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todas as crianças, nos seus primeiros dezoito meses de vida, de protocolo 
ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, 
em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu 
desenvolvimento psíquico. (Incluído pela Lei no 13.438, de 2017) 
(Vigência) 

 
De fato, existe todo um aparato legislativo tanto constitucional, quanto 

infraconstitucional que garante o direito de acesso à educação, tratamento igualitário por 
meioda equidade, além de distribuir a responsabilidade de forma colaborativa entre as 
principaisesferas de atuação na formação pessoal de um cidadão.Ainda que a legislação 
busque amparar os direitos das pessoas com TEA e envolva afamília e a sociedade como 
responsáveis do desenvolvimento de crianças que se encontram estão condicionados ao 
Espectro Autista, a realidade é bem diferente.Infelizmente, a criança autista ainda é vista 
pela sociedade como um indivíduo extremamente limitado. Isso se dá porque o senso 
comum costuma carregar um preconceitode que a criança autista precisa ser completamente 
dependente e incapaz de se desenvolver como ser humano. E, por mais que esse 
pensamento seja fomentado por meio da falta de informação, a criança com TEA é 
completamente capaz de ter uma vida normal. 

A dificuldade na compreensão das respostas cognitivas da criança autista pode ser 
observada nas diversas relações em que ela está inserida. Seja com os seus familiares ou 
comos profissionais da equipe multidisciplinar, a expectativa é sempre de que as respostas 
aosestímulos específicos sejam demonstradas de maneira clara e padronizada, assim como 
ascrianças que são consideradas "normais" para o senso comum. Na realidade, a criança 
nãoresponde aos estímulos solicitados da maneira que se espera, porém, isso não significa 
aausência de resposta, e sim que a resposta é diferente da aguardada. 

Essa dificuldade de comunicação interfere significativamente no desenvolvimento 
da criança autista, principalmente quando tal condição é colocada em um ambiente familiar 
quetem certa dificuldade e resistência para compreender e aceitar a condição da criança. 
Já para a família, a descoberta de uma patologia, deficiência ou alteração em uma criança 
traz repercussões na vida cotidiana dos pais e familiares. Todavia, com o passar dos anos, o 
ciclo familiar vai se adaptando à convivência com a criança autista. 

Pessoas com TEA frequentemente têm dificuldades em ajustar o seu 
comportamentoao ambiente na qual estão inseridas, o que acaba por resultar em uma série 
de problemas.Trazendo essa discussão ao ambiente escolar é notório que com uma série de 
adversidades,seja por preconceito, ou até mesmo por deficiências em nosso sistema 
educacional. Mesmocom tantos aparatos legislativos, muitas instituições têm certa 
dificuldade em cumprir taisleis. 
 
A intervenção musical a serviço do autista 
 

A inclusão escolar de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
matriculadas nas escolas regulares têm mostrado a importância de envolver diferentes 
agenteseducacionais, principalmente os pais e/ou responsáveis no ensino de habilidades 
acadêmicasbásicas, como a leitura (Benitez&Domeniconi, 2014; 2018). Devido às 
dificuldades queessas crianças podem apresentar na aprendizagem da leitura por meio dos 
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métodosconvencionais de ensino, certos arranjos educacionais são necessários na promoção 
de talensino, como o uso e a adequação de métodos alternativos e personalizados para o 
ensinoeficaz (Bosa, 2001; Gomes, & Souza, 2016; Gomes, Hanna, & Souza, 2015; Varella 
& Souza,2015). 

Um aspecto que deve ser ressaltado na educação do autista é justamente o 
significadoque a aprendizagem tem para ele. Os sentidos produzidos a partir de suas ações 
e interaçõesnas situações concretas vivenciadas nas diversas situações sociais vão constituir 
esse sujeito. 

A intervenção musical vem como ferramenta auxiliadora trazendo benefícios 
neurológicos, inserção social, além disso, a música explora a parte criativa, abrindo um 
lequeonde pode ser trabalhado. Laznik, Maestro, Muratori, e Parlato (2005) reconheceram 
em crianças autistas amesma sensibilidade às características rítmicas presentes em crianças 
com desenvolvimentotípico. Os pesquisadores observaram que, mesmo que não 
respondessem a qualquerconvocação dos pais, as crianças autistas eram capazes de 
responder a uma convocação comdeterminadas características rítmicas e melódicas, 
conhecida como manhês. (Lenner 2011)corroborou este achado, não encontrando 
diferenças significativas entre a capacidade decrianças autistas e de crianças com 
desenvolvimento típico de responderem ao manhês até 1ano de idade.  

A partir desta constatação, foi possível a Laznik, Maestro, Muratori, e Parlato 
(2005) proporem a ideia de que a musicalidade da voz pode favorecer uma conexão com 
crianças que apresentam grave comprometimento no laço com o outro, como no caso do 
autismo. 

Partindo dessas ideias, é possível perceber que o sujeito humano se 
constitui,essencialmente, no encontro com o outro, encontro que é fortemente marcado pelo 
ritmo: davoz materna, das brincadeiras, das idas e vindas do outro, da linguagem. Por outro 
lado, sabemos que, na perspectiva da psicanálise lacaniana, é impossível pensar na clínica 
doautismo sem fazer referência à linguagem, pois, para a mesma, o desenvolvimento da 
subjetividade é tributário da linguagem. É importante ressaltar que a relação 
entredesenvolvimento e linguagem, proposta pela Psicanálise, deve ser lida como a 
possibilidade de o indivíduo emergir enquanto sujeito falante e desejante, a partir de seu 
enlace significanteem um sistema simbólico. 

É interessante pensarmos a intervenção musical também como uma ferramenta 
dasinstituições de ensino, podendo auxiliar desde a socialização e também a melhor 
entendimento e controle de seus próprios sentimentos e também na forma de se expressar. 

Segundo Gustavo Schulz Gattino(2015) música requer que o indivíduo aumente 
oemprego e a discriminação dos sentidos ao estar comprometido com a experiência 
musical.Além disso a música pode suscitar ideias e associações extramusicais. A música 
podeproporcionar várias mudanças como o desenvolvimento comportamental, elevação da 
autoestima e uma melhor experiência na relação com os demais.“A música encontra-se 
presente na vida de qualquer pessoa, despertando emoções esentimentos. Os sons têm a 
capacidade de desenvolver a acuidade auditiva, a criatividade,levando à espontaneidade e 
desenvolvendo a atenção e a comunicação. 

Deste modo, a música contribui para a descoberta de um “mundo feliz” facilitando o 



 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE – UNIFCV 
www.unifcv.edu.br - 44 3028-4416 

Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, Zona 07, CEP: 87020-035 - Maringá - Paraná - Brasil 
 

 

enriquecimento intelectual, a autoconfiança e, ao mesmo tempo, proporciona um 
equilíbrioemocional que possibilita a integração das crianças com autismo na sua 
comunidade.” 
 
(Com Passos Musicais: a Relação da Música numa Criança com Autismo, Fátima de 
Almeida Nunes Cardoso) 
 
3. METODOLOGIA 
 
A pesquisa de revisão narrativa utilizou do indexador Google acadêmico,Scielo onde foram 
considerados os artigos que se destacam com a temática do autismo,musicoterapia e 
inclusão social. A busca nesta ferramenta foi restrita nos últimos quatro anos(2016 até 
2020). Para auxílio foi consultado o livro Musicoterapia e autismo do autor GustavoSchulz 
Gattino.Os critérios de elegibilidade foram artigos em língua portuguesa e que o artigose 
tratasse de situações decorrentes do território brasileiro. Foram descartados artigos que não 
estão nessas condições.Autismo, musical: 
 
4.  RESULTADOS: 
 
* “ACORDAR” PARA O SIMBÓLICO: uma investigação psicanalítica sobre os efeitos de 
um ateliê musical para crianças com transtornos globais do desenvolvimento 
* A dimensão musical de lalíngua e seus efeitos na prática com crianças autistas 
* Intervenção musical como estratégia de cuidado de enfermagem a crianças 
comtranstornos do espectro do autismo em um centro de atenção psicossocial. 
 
arte autismo- 1 resultado 
 
*Estado da arte da produção sobre escolarização de crianças diagnosticadas com 
TEAinteração social autistas- 2 resultados 
* Transtorno do Espectro Autista e Interações Escolares: Sala de Aula e Pátio 
*Alunos autistas: análise das possibilidades de interação social no contexto 
Pedagógicopsicologia música- 3 resultados 
* VIGOTSKI E PSICOLOGIA DA ARTE: HORIZONTES PARA A EDUCAÇÃO 
MUSICAL 
* O ENSINO DA MÚSICA PARA CRIANÇAS EM ÁREA DE 
VULNERABILIDADE JUVENIL: UM ESTUDO DE CASO 
* Música e psicologia na escola: mobilizando afetos na classe de recuperação 
 
psicologia autista- 2 resultados 
 
* Atividades aplicadas pelos pais para ensinar leitura para filhos com autismo 
* Do Brincar do Bebê ao Brincar da Criança: Um Estudo sobre o Processo de 
Subjetivação da Criança Autista 
Autismo, socialização: 3 resultados: 
* Concepções de pais e professores sobre a inclusão de crianças autistas. 
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* Identificação dos primeiros sintomas do autismo pelos pais . 
* As vivências de mães de jovens autistas. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 O autista, ao longo do seu desenvolvimento, se depara com vários obstáculos, no 
aprendizado, socialização e até mesmo o preconceito. A intervenção musical é uma 
ferramenta que possibilita auxiliar nessas áreas, melhor compreensão dos seus sentimentos. 
Infelizmente, ainda falta interesse do governo em investir em tais práticas, traria benefícios 
terapêuticos e sociais, principalmente nas instituições públicas de ensino. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A música é uma boa ferramenta para auxiliar o autista em seu desenvolvimento, 
noentanto, ainda falta um olhar mais aproximado em relação ao TEA, ainda que a 
legislaçãobusque amparar os direitos das pessoas com TEA e envolva a família e a 
sociedade comresponsáveis do desenvolvimento de crianças que se encontram estão 
condicionados ao Espectro Autista, existem várias lacunas que precisam ser solucionadas. 
 
REFERÊNCIAS 
 
Cardoso, A. N, Fátima: Com Passos, Musicais: a Relação da Música numa Criança com 
Autismo. 
 
Sousa, Karen. et al. “ACORDAR” PARA O SIMBÓLICO: UMA INVESTIGAÇÃO 
PSICANALÍTICA SOBRE OS EFEITOS DE UM ATELIÊ MUSICAL PARA 
CRIANÇAS COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (TGD). 
 
Viana, Beatriz. et al. A dimensão musical de lalíngua e seus efeitos na prática com crianças 
autistas. 
 
Franzoi, Mariana. et al. Intervenção musical como estratégia de cuidado de enfermagem a 
crianças com transtornos do espectro do autismo em um centro de atenção psicossocial. 
 
Rodrigues, Isabel; Angelucci, Carla. Estado da arte da produção sobre escolarização de 
crianças diagnosticadas com TEA. 
 
Lemos, Emellyane. et al. Transtorno do Espectro Autista e Interações Escolares: Sala de 
Aula e Pátio. 
 
Martins, Alessandra; Monteiro, Maria. Alunos autistas: análise das possibilidades de 
interação social no contexto pedagógico. 
 
Barbosa, Maria. VIGOTSKI E PSICOLOGIA DA ARTE: HORIZONTES PARA A 
EDUCAÇÃO MUSICAL. 
 



 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE – UNIFCV 
www.unifcv.edu.br - 44 3028-4416 

Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, Zona 07, CEP: 87020-035 - Maringá - Paraná - Brasil 
 

 

Bernardes, Maria; Filho, Eliseu. O ENSINO DA MÚSICA PARA CRIANÇAS EM ÁREA 
DE VULNERABILIDADE JUVENIL: UM ESTUDO DE CASO. 
 
Neves, Maura; Sousa, Vera. Música e psicologia na escola: mobilizando afetos na classe de 
recuperação. 
 
Menotti, Ana. et al. Atividades aplicadas pelos pais para ensinar leitura para filhos com 
autismo. 
 
Saboia, Camila. et al. Do Brincar do Bebê ao Brincar da Criança: Um Estudo sobre o 
Processo de Subjetivação da Criança Autista. 
 
Lemos, Emillyane.et al. Concepções de pais e professores sobre a inclusão de crianças 
autistas. 
 
Zanon, Regina. et al. Identificação dos primeiros sintomas do autismo pelos pais. 
 
Segeren, Leticia; Françozo, Maria. As vivências de mães de jovens autistas. 
 
Gattino, Gustavo. Musicoterapia e Autismo: Teoria e Prática. São Paulo: Memnon ,2015. 
 
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm. Acesso em: 14 de 
Maio,2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE – UNIFCV 
www.unifcv.edu.br - 44 3028-4416 

Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, Zona 07, CEP: 87020-035 - Maringá - Paraná - Brasil 
 

 

O DESENVOLVIMENTO DOS COMPORTAMENTOS 
HETERONORMATIVOS SOB A ÓTICA DOS MECANISMOS 

SOCIAIS 
 

FERRARI, Wesley 1 PASSOS, Lucas 2 SHIOZAKI, Marcos 3 NAVASCONI, Paulo 41 
Acadêmico (wnf.wesleypsico@gmail.com) 2 Acadêmico (lucaspires.psc@hotmail.com) 3 
Orientador (marcos.shiozaki@gmail.com) 4 Co-orientador (paulonavasconi@gmail.com)  

 
RESUMO: A presente pesquisa faz parte do programa de iniciação científica e tem como 
objetivo geral analisar os mecanismos sociais que perduram os comportamentos 
heteronormativos. Como método de pesquisa estamos recorrendo e vamos recorrer à 
revisão bibliográfica, por meio de artigos e capítulos de livros de autores clássicos e 
contemporâneos que discutem o tema sobre os mecanismos sociais que contribuíram e 
contribuem para a produção da sexualidade heteronormativa. Compreendemos que a 
realidade social, assim como os comportamentos em sociedade, tem por base diversos 
elementos que sempre precisam ser considerados na análise de um fenômeno, tais como as 
relações sociais de produção, relações de gênero, relações de sexualidade, relações de 
território e etc. Destarte, sinalizamos para a urgência de tecer desdobramentos para um 
desses elementos: a sexualidade humana e as padronizações de comportamentos que os 
circundam. Entendemos que as demandas atuais carecem de se ter discussões sobre a 
sexualidade, de irromper tabus estabelecidos ao longo do desenvolvimento da humanidade 
que corroboram para a produção de preconceitos e comportamentos heteronormativos. A 
sexualidade humana é sempre uma construção do próprio ser humano, tendo por base um 
período histórico e um contexto social e não um processo de desenvolvimento natural, 
intrínseco apenas aos aspectos biológicos do ser humano. Por essa razão, fica evidente que 
falar sobre sexualidade é falar, também, sobre conflitos e interesses políticos, sobre 
interesse de uma determinada instituição ou um conjunto delas, sobre seu controle em prol 
dos interesses dominantes, sobre violência e controle em massa do corpo, etc. Ou seja, a 
produção de uma sexualidade heteronormativa, tal qual o Brasil e diversos outros países 
estão inseridos, é uma construção social que visa o interesse de uns em detrimento de 
outras(os). Podemos citar a cultura cristã-ocidental como uma das beneficiárias da 
produção de comportamentos heteronormativos; a ciência também corroborou 
profundamente para isso. Nesse sentido, buscaremos compreender as defesas acerca da 
normatização da heterossexualidade e um dos questionamentos centrais da pesquisa é: 
como e por que é defendido o argumento de que apenas os heterossexuais são normais? 
Esses estigmas acabam limitando a vivência das pessoas que não se enquadram nesse 
padrão, podendo trazer consequências graves a elas, por isso consideramos um tema de 
bastante relevância para a psicologia e para a atualidade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Sexualidade humana, comportamentos heteronormativos, 
dispositivos sociais, psicologia social crítica.  
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