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Verde, Maringá-PR, Brasil; Débora Silva Souza, departamento de Psicologia, Centro Universitário Cidade 

Verde, Maringá-PR, Brasil; Bruna Queiroz de Lima Falleiros, departamento de Psicologia, Centro 
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A morte é um dos fenômenos que, via de regra, fará parte da experiência humana. Para os 

sobreviventes, lidar com a morte do outro pode ser uma tarefa difícil e dolorosa. O luto, decorrente 

da morte de uma pessoa, é o processo de elaboração da perda de alguém e pode ser entendido 

como um processo esperado diante da morte, mas com reações emocionais diversas, como 

saudade, tristeza, raiva, solidão e etc. No caso dos homens, o luto pode ganhar uma conotação 

específica, partindo da forma como eles são educados - para serem “durões”, não expressar seus 

sentimentos e emoções e ou demonstrarem menos o que sentem. Nesse sentido, o objetivo do 

presente estágio foi contribuir para o processo de elaboração do luto dos homens por meio de 

um grupo terapêutico para homens enlutados e, assim, participar do processo de promoção e 

prevenção da saúde mental do público atendido. O grupo foi realizado na modalidade on-line, 

devido ao período de pandemia causado pela COVID-19, dividido em 8 encontros, sendo um 

tema diferente para cada encontro. Dentre os conteúdos trabalhados, os principais foram os 

significados da morte e do luto para cada enlutado; expressão de sentimentos e masculinidades; 

comunicação no processo do luto; compartilhamento de experiências entre os participantes; e os 

papéis sociais ocupados pelas pessoas que morreram. Por meio da escuta terapêutica, das 

reflexões sobre os temas relacionados ao luto, acolhimento dos enlutados e formação de vínculo 

entre os participantes, considera-se que o objetivo de promoção e prevenção da saúde foi 

alcançado. De um modo mais específico, a experiência grupal possibilitou aos participantes o 

compartilhamento de experiência, a identificação e o sentimento de universalidade, criação de 

uma nova rede de apoio e tomada de consciência sobre os temas e reflexões sobre o processo 

do luto. O grupo de apoio à homens enlutados possibilitou diversas reflexões e desconstruções 

acerca do quanto a educação machista maximiza a produção de sofrimento para homens, pois os 

mesmos são silenciados e invisibilizados para não sentirem ou compartilharem as suas emoções 

e sentimentos. De acordo com as especificidades dos homens no processo de luto, faz-se 

necessário algumas ferramentas intrínsecas no exercício do grupo de apoio, como a escuta, o 

acolhimento, o compartilhamento de experiências e as reflexões. A partir disso, os enlutados 

puderam elaborar novas possibilidades e novas formas de atravessamento do luto que pudessem 

ser vivenciadas de forma saudável, e não de forma opressora, invisibilizada, silenciada e 

negligenciada como acontece geralmente. Portanto, o grupo de apoio para homens enlutados 

possibilitou um espaço de escuta, acolhimento, educação, informação, compreensão, 

sensibilidade, desconstrução e fortalecimento da rede de apoio, facilitando e propiciando a 

promoção e prevenção de saúde mental para homens enlutados. 
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OS PROCESSOS PSÍQUICOS DE NARCISAÇÃO E DE DIFERENCIAÇÃO NA 

RELAÇÃO MÃE E FILHA 

 
Giovanna de Carvalho Gasino, Programa de Iniciação Científica; Departamento de Psicologia; 

Universidade Estadual de Maringá; Maringá-PR; Brasil. 
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As relações familiares transformaram-se muito ao longo da história do ser humano. Apesar do 

animal humano configurar-se desde o princípio como um ser social e ter sobrevivido devido à 

codependência entre os indivíduos de uma mesma comunidade, o conceito de um grupo familiar, 

tal qual observamos hoje, é muito recente e está continuamente mudando. A relação entre os que 

integram este grupo familiar é alvo de reflexão e investigação desde os primórdios da psicanálise. 

Sigmund Freud, em sua busca pela compreensão das histerias, aos poucos caminhou para um 

entendimento de que estes sintomas surgiam no âmago das relações familiares, a partir das 

fantasias sexuais infantis, da ambivalência e do modo como a sociedade vigente reprimia a 

sexualidade das mulheres. Freud vai, então, organizar uma teoria a respeito da formação das 

estruturas psíquicas, definindo diferentes fases e abrindo questões a respeito da sexualidade 

infantil e das fantasias geradas pelos filhos a respeito de seus pais e do mundo dos adultos que 

lhes cerca, temas que não foram muito bem aceitos pela comunidade médica e popular de sua 

época. O psicanalista, ao descobrir a fase Edípica, postulou um dos temas mais polêmicos, 

porém, uma das maiores descobertas no campo da psicologia até os dias de hoje, dedicando 

muitas de suas obras para a compreensão de como as nossas primeiras relações, que se dão no 

âmbito familiar, influenciarão as nossas futuras relações, sejam elas amorosas, de trabalho, 

nossas amizades e, possivelmente no futuro, com nossos próprios filhos. A teoria elaborada por 

Freud concernente à relação entre pais e filhos continua a gerar inquietações, sendo objeto de 

inúmeros estudos na contemporaneidade, visto que traz como cerne uma compreensão a respeito 

da sexualidade infantil, algo que ainda hoje não é aceito por muitos. No presente trabalho 

pretendeu-se entender o modo como se forma o vínculo da relação parental e as bases nas quais 

ele está alicerçado, bem como o modo como os pais tendem, em maior ou menor grau, a se realizar 

nas conquistas de seus filhos. Trata-se de uma relação envolta por expectativas e ideais culturais, 

assim, não é incomum, ao observarmos o modo como pais e mães se relacionam com seus filhos, 

percebermos atitudes revestidas de desejos e expectativas para com estes, mesmo que 

inconscientes. Tratando-se de um trabalho teórico e conceitual, o foco deu-se 

predominantemente na relação entre mães e filhas e suas especificidades, visto que se trata de 

um tema ainda escasso nas produções de abordagem psicanalítica. A própria constituição da 

sexualidade feminina é, até então, pouco explorada e alvo de grandes divergências na literatura, 

sendo tema essencial ao tratarmos da relação mãe e filha. O complexo de castração e a ausência 

do falo virão marcar esta relação, gerando uma ligação singular, em que, para que a filha possa 

tornar-se um sujeito único e diferenciado, as duas partes precisarão realizar um luto do que sua 

relação lhes representou. 

 

Palavras-chave: Psicanálise. Narcisismo. Maternidade. 
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ESTAMIRA. A LOUCURA VISTA ATRAVÉS DA FENOMENOLOGIA. 
 

Vittor Hugo Santos, UNIFCV, Maringá – PR; Fernanda 

Leticia Nasato, UNIFCV, Maringá – PR; Gabriele; 

Queiros Teruel. UNIFCV, Maringá – PR; 

Kathlyn Isabela dos Santos Alves, UNIFCV, Maringá – PR; 

Paloma Bezerra Machado Stroparo, UNIFCV, Maringá – PR; 

 Flavia Neves Ferreira, UNIFCV, Maringá – PR. 

Contato: 

vittorsantos.famma@gmail.com 
 

O documentário “Estamira”, produzido por Marcos Prado, no ano de 2006, retrata a vida de uma 

mulher de 63 anos, acometida por um transtorno mental que vive e trabalha, há mais de 20 anos, 

em um aterro sanitário e enxerga o mundo de uma forma diferenciada e única. A temática do 

filme se desdobra para assuntos como a saúde pública, a vida nos aterros cariocas, a miséria, 

entre outras problematizações que retratam a realidade social brasileira. Como recurso 

metodológico foi utilizado uma análise fílmica do documentário “Estamira”, na forma de uma 

pesquisa conceitual que consiste em um processo de investigação de conceitos filosóficos, os 

quais servem de respaldo para fundamentar a Psicologia Fenomenológica Existencial. O que se 

pode observar é que, mesmo em meio ao seu transtorno mental, Estamira segue com 

pensamentos coerentes, elaborando críticas sociais significativas principalmente sobre a miséria 

e exclusão que vive na sociedade. É possível observar em suas falas que Estamira tem uma 

consciência de si e do seu projeto de ser de forma concreta; quando a própria diz: “Sou louca, sou 

doida, sou maluca..., mas, porém, consciente lúcido e ciente sentimentalmente”, também relata: 

“A minha missão, além de ser Estamira, é revelar a verdade, somente a verdade, é ensinar e 

mostrar o que eles não sabem.” O que se pode considerar é que Estamira possui uma grande 

determinação, ou seja, ela recolhendo o seu sustento no lixão remete à sua história e vai expondo 

sua forma de ver a si mesma e ao mundo. Pode-se relacionar esta vivência ao pensamento 

filosófico existencial, principalmente, pelo modo de ser e estar no mundo de Estamira, muito 

próxima a um ser-no-mundo que vive em autenticidade, mesmo diante de tantas adversidades. 

As problemáticas tematizadas nos discursos de Estamira, denunciadoras e críticas, retratam a 

difícil realidade de quem sofre com uma doença mental, muitas vezes, excluído socialmente de 

todas as maneiras sem obter um atendimento adequado no campo social. Embora, inserida em 

um contexto opressor e excludente, é possível visualizar a liberdade de Estamira, uma vez que 

ela se afirma enquanto um ser livre, ou seja, em ser algo que ela mesma é, se projetando 

constantemente no mundo. Ao conhecer Estamira, pode-se observar o quão instrutivo esse 

documentário é, não somente para área da psicologia, mas para todos que desejam olhar/ver a 

pessoa além do seu transtorno psicológico. Assim, a partir do olhar existencialismo de Sartre 

que, defende a liberdade de escolha e a total responsabilidade do indivíduo em seus atos, 

observamos o quanto a vida a qual Estamira nos mostra, está inserida neste olhar 

existencialista, apresentando uma visão não só realista, mas também colocando o homem como 

único responsável por tudo que lhe acontece. 
 

Palavras-chave: Existencialismo. Estamira. Psicologia. 
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SEXUALIDADE E PERSONALIDADE NA(S) ADOLESCÊNCIA(S): O QUE A 

LITERATURA ESPECIALIZADA EM PSICOLOGIA TEM PARA NOS DIZER 

SOBRE? 

 
Paula Spech Machado, Departamento de psicologia, Centro Universitário Cidade Verde, Maringá-PR, 

Brasil. Arthur Rocha Casaroto, Departamento de psicologia, Centro Universitário Cidade Verde, Maringá-

PR, Brasil. 
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A proposta de pesquisa aqui apresentada, busca relacionar o fenômeno de sexualidade com a 

construção da personalidade no período da adolescência, tendo em vista que estes aspectos estão 

relacionados a sexualidade do(s) sujeito(s), e com as questões de gênero e expressão de gênero. 

A sexualidade e suas expressões de gênero acarretam, no adolescente, vários comportamentos, 

sentimentos, sensações e experiências a qual ele mesmo presenciou ou tem como base algum 

indivíduo que serve como espelho para o seu comportamento. Logo, a expressão do conteúdo 

sexual frente aspectos da individualidade é um conjunto de fatores ambientais, culturais e 

históricos, onde estes, contribuem para uma forma única e subjetiva de enxergar o mundo e como 

é possível se relacionar com ele. Além de possuir uma carga biológica, que são as 

predeterminações sexuais do sujeito como macho ou fêmea, e questões que ainda estão em 

discussões no campo científico como a heterossexualidade, a bissexualidade e a 

homossexualidade como predisposição biológica, a questão biológica do sujeito frente sua 

sexualidade é complexa, e sofre do banho de linguagem, principalmente ao se tratar de um sujeito 

que não se identifica com o gênero que foi imposto sobre ele durante a sua infância até a chegada 

na adolescência, sendo então um processo complexo para ele, que vai depender do acesso ao 

conhecimento que ele tem, para entender-se se é um indivíduo ‘normal’ ou ‘anormal’ dentro do 

que da sociedade caracteriza o que é correto dentro de suas normas. O gênero não é um atributo 

inerente a uma natureza humana predeterminada advinda de uma organização biológica, seja uma 

identidade feminina ou masculina, mas gênero constitui-se como modelo cultural construído a 

partir de relações historicamente construídas. Logo o adolescente que está vivenciando a 

puberdade acaba tendo que se identificar dentro das normas sociais que definem a sexualidade e 

gênero. A falta do acesso aos signos e a apropriação do que o sujeito tem acesso, é diferente a 

entender o contexto social, o que acarreta a dificuldade de uma interpretação do ‘meu eu’ dentro 

do social, já que o adolescente busca identificar semelhantes a ele.  A adolescência é completa de 

questões sociais e biológicas relacionadas ao desenvolvimento e sexualidade, onde se destaca à 

puberdade que o(a) adolescente vivência, que se começa um despertar de maiores curiosidades e 

desejos no âmbito sexual, tendo então grande influência na construção da personalidade. Desta 

forma, mais do que necessário a psicologia buscar compreender todas as relações e aspectos da 

adolescência e como a construção da personalidade de cada um acarreta comportamentos onde o 

adolescente questiona a si e a seu corpo. Bem como, conhecer o contexto de vida dos adolescentes, 

suas necessidades de saúde e o modo como vivem sua sexualidade, é imprescindível no sentido 

de prevenir agravos e promover sua saúde sexual e reprodutiva, com consequente melhora na 

qualidade de vida. 
 

Palavras-chave: Adolescência. Indivíduo. Gênero. Linguagem. Identidade. Comportamento. 

Psicologia.  

 

 
 

mailto:prof_navasconi@unicv.edu.br


 ANAIS - V SEMANA DE PSICOLOGIA: 

VEREDAS DA PSICOLOGIA BRASILEIRA: QUAIS PSICOLOGIA(S) ESTAMOS DISPOSTOS(AS) A CONSTRUIR? 

26 DE OUTUBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2021 

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 
 

 

 

INFLUÊNCIA DAS HABILIDADES SOCIAIS NA PERCEPÇÃO DE APOIO SOCIAL EM 

ADOLESCENTES 
 

Letícia Costa Leopoldino, Programa de Pós-graduação em Psicologia Social, Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, Rio de janeiro-RJ, Brasil; Vanessa Barbosa Romera Leme, Programa de Pós- graduação 

em Psicologia Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de janeiro-RJ, Brasil. 
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A adolescência concerne a um fenômeno biopsicossocial provido por mudanças e desafios 

multideterminantes que podem expor o sujeito a vulnerabilidades como exposição a violências, 

depressão, ansiedade e suicídio. Diante disso, é importante ressaltar a pertinência das relações 

interpessoais positivas, uma vez que o sujeito passa a exercer influência mútua em diferentes 

ambientes que percorre. Para que esse processo seja benéfico ao adolescente, é crucial o 

fortalecimento de habilidades sociais e apoio social de modo que esses funcionem como fatores 

de proteção à saúde mental. O presente estudo é fundamentado na Teoria Bioecológica do 

Desenvolvimento Humano (TBDH), postulada por Urie Bronfrenbrenner, que define 

desenvolvimento como um processo estável e/ou dinâmico, levando em consideração aspectos 

biopsicológicos durante o curso de vida do sujeito. Sob esta perspectiva, o adolescer exige não 

apenas do adolescente, mas de quem com ele interage (pessoas, símbolos e etc.), disposição para 

o desenvolvimento de relações interpessoais positivas que fortaleçam o sujeito frente as 

adversidades do cotidiano. À vista disso, a promoção e manutenção de relações interpessoais 

positivas são importantes aliados na promoção de saúde mental dos adolescentes pois, ao 

perceber-se pertencente de um grupo onde disponha de reciprocidade, o adolescente sente-se 

fortalecido e amparado frente aos desafios que lhe são impostos, sobretudo os de saúde. Assim, o 

presente estudo objetiva investigar como as habilidades sociais influenciam na percepção de apoio 

social dos adolescentes, considerando diferenças por sexo e idade. Os objetivos específicos são: 

(1) Verificar se há diferenças significativas na percepção de apoio social (família, pares e amigos) 

entre os adolescentes e as adolescentes; (2) Verificar se há diferenças significativas nas 

habilidades sociais entre os adolescentes considerando faixas etárias. O estudo configurou-se 

como uma pesquisa descritiva, com delineamento transversal e abordagem quantitativa. A 

pesquisa envolveu 709 alunos, sendo 364 (51,3%) meninas e 345 (48,7%) meninos, com idade 

entre 11 e 20 anos, selecionados por conveniência, que frequentavam o 7º, o 8° e o 9º ano do 

Ensino Fundamental de cinco escolas públicas da região metropolitana do estado Rio de Janeiro. 

Os instrumentos utilizados foram: Inventário de Habilidades Sociais para Adolescentes (IHSA) – 

versão breve (LEME, DEL PRETTE, DEL PRETTE E VALENTINE, 2017); Percepção de Apoio 

Social (SSA) - versão breve (SQUASSONI, MATSUKURA E PANÚNCIO-PINTO, 2016); 

Questionário com informações demográficas. Os resultados indicam que as adolescentes 

percebem mais apoio social dos amigos, enquanto os adolescentes percebem mais apoio social da 

família. Não houve diferença entre meninos e meninas com relação ao apoio social dos 

professores. Em relação aos diferentes níveis de habilidades sociais de acordo com a faixa etária, 

os resultados da assertividade demonstraram que sujeitos entre 11 a 14 anos tiveram escore 

estatisticamente maior do que pessoas entre 15 a 20 anos. Os resultados convocam para reflexão 

sobre a relevância de treinamentos de habilidades sociais específicas para os adolescentes, de 

modo a otimizar a percepção de apoio social e, com isso, contribuir para a melhora na qualidade 

de vida dos mesmos, bem como a discussões para a criação de estratégias de promoção de saúde 

e prevenção à agravos, criação e manutenção de políticas públicas e investimento em melhores 

condições psicossociais nos diferentes contextos dos quais o adolescente faz parte. 
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Este trabalho tem como objetivo realizar uma breve análise dos conceitos de autenticidade e 

inautenticidade, de acordo com a filosofia de Martin Heidegger. A compreensão destes conceitos 

é fundamental para entender os desdobramentos deste escopo filosófico para o campo da 

Psicologia Fenomenológica Existencial. A discussão sobre a autenticidade se encontra, em maior 

parte, na obra Ser e Tempo, publicada em 1927. Nesta, Heidegger tem como objetivo determinar 

adequadamente o sentido ontológico da existência, ou seja, o sentido do ser. Esta analítica 

existencial localiza o ente (homem) entre outros entes, mas distinto destes por sua capacidade 

de perceber-se existente distinto das “coisas aí”. Porém, o homem é mais do que uma percepção 

distintiva de sua existência diante da inexistente autopercepção que as coisas têm por si mesmas. 

Não se trata de analisar o ser que busca acesso e sua própria significação. Trata-se, na verdade, 

de acessar ao dasein, o homem que se pensa enquanto serve de autorrevelação para si mesmo, 

ou melhor, se projeta sobre a possibilidade de existir. É o dasein que, na clínica, revela a queixa 

angustiante do ser quanto ao preço de viver a sua autenticidade ou inautenticidade. O cliente 

compreende-se lançado no mundo, mas as tonalidades tomam dimensões singulares a sua 

abertura ao mundo. Daí, compete ao psicólogo perceber a tonalidade possível de ser aplicada ao 

ser (cliente) em ambiguidade ou decadência. Sendo assim, buscou-se realizar uma análise 

conceitual, cujo objetivo voltou-se à noção heideggeriana acerca da 

autenticidade/inautenticidade do ser, tão cara ao setting terapêutico. Partiu-se prioritariamente da 

filosofia de Martin Heidegger, mormente na obra Ser e Tempo, bem como, livros e artigos 

pertinentes à temática proposta. Constatou-se que grande parte de queixas dos clientes, na 

perspectiva da Psicologia Fenomenológica Existencial, é oriunda da angústia daseiriana, isto é, 

a compreensão de saber-se “ser-lançado-aí” e agir em disposição à sua tonalidade. Entender a 

perspectiva de Heidegger acerca da autenticidade e da inautenticidade pode não revelar as divisas 

entre a Filosofia e a Psicologia, mas oferece ao psicólogo a direção da intervenção. O cliente 

deve ser capaz de transcender a facticidade, comportar-se em sua possibilidade e aceitar a sua 

finalidade. 
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O Existencialismo foi preconizado e difundido por importantes pensadores, como: Friedrich 

Nietzsche, Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert 

Camus e Maurice Merleau-Ponty. Considerando que a arte expressa a vida, não é de se espantar 

que as angústias existenciais humanas estejam abundantemente expressas no cinema, onde os 

temas propostos por estes pensadores costumam alicerçar as obras, muitas vezes densas, de 

grandes nomes do segmento, como é o caso de: Ingmar Bergman, Federico Fellini, Stanley 

Kubrick, Gaspar Noé, Woody Allen, Michael Haneke, DarrenAronofsky e Lars von Trier. É com 

base nessa premissa que o sucinto trabalho propõe analisar, sob a perspectiva do Existencialismo, 

as obras dos dois últimos citados, respectivamente: Cisne Negro (Black Swan) e Melancolia 

(Melancholia). O estudo se caracteriza pelo método de pesquisa bibliográfica, com base na 

abordagem qualitativa. A pesquisa possui uma de modo indutivo, isto é, pelo desenvolvimento de 

conceitos, ideias e percepções do autor a partir dos conteúdos dos materiais utilizados. Como 

recurso metodológico, busca-se utilizar da análise observacional, tendo como objeto de análise os 

filmes Cisne Negro (Black Swan) e Melancolia (Melancholia). Os materiais utilizados na 

elaboração deste estudo foram: internet, livros e artigos científicos. Ressalta-se, contudo, que o 

trabalho se configura como um modelo de ensaio teórico, pois consiste numa exposição reflexiva 

e analítica do tema abordado, com aparente interpretação e defesa da posição do autor, sem pautar-

se rigorosa e objetivamente em documentação empírica. Deste modo, buscou-se realizar um 

ensaio teórico, cujo objetivo voltou-se a uma breve análise dos filmes ‘Cisne Negro’ e 

‘Melancolia’, relacionando elementos observados nos longas metragens com alguns temas 

tratados pela corrente existencialista, tais como: má-fé, inautenticidade, autenticidade, angústia e 

projeto existencial. Partiu-se prioritariamente da filosofia existencialista de Jean- Paul Sartre para 

delinear o construto epistemológico da analítica proposta. A pesquisa realizada suscitou reflexões 

sobre a presença significativa de temas existencialistas nos filmes, o que pode servir de auxílio 

para a compreensão, a ampliação e mesmo a identificação com as construções teóricas e práticas 

do pensamento existencial, sobretudo do pensamento sartreano. 
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Diante de um cenário de instabilidade provocado pela Covid-19, identificou-se a relevância de 

investigar os efeitos do excesso de informações sobre a pandemia na saúde mental de jovens 

acadêmicos de uma instituição privada de ensino superior. A pesquisa teve como principal 

objetivo investigar os efeitos da instabilidade coletiva gerada pela pandemia da COVID-19 sobre 

a saúde mental de 39 jovens estudantes dos cursos de Medicina e Psicologia, tendo como base a 

mediação de fatores como a percepção do próprio estado de saúde, a instabilidade 

socioeconômica, o consumo de informações e as maneiras de lidar com os impactos da 

instabilidade. Para tanto, construiu-se um questionário no Microsoft Office - Formulários Google 

de 26 perguntas abertas com base no quadro de referências PAS (Poder – Ameaça – Significado), 

o qual é um modelo para compreender as origens e a manutenção do sofrimento psíquico. Dividiu-

se o questionário em quatro eixos temáticos: (a) Percepção sobre a própria saúde mental, em que 

o participante descreve como compreende os aspectos que envolvem a saúde mental; (b) Efeitos 

da instabilidade coletiva atual diante da pandemia, tais como às consequências sociais ou 

financeiras e acadêmicas; (c) Impacto da quantidade e veracidade das informações na mídia, o 

qual investigou quais os sentimentos diante da quantidade e veracidade das informações na mídia; 

e (d) Maneiras de lidar com os efeitos da situação provocada pela pandemia, como estratégias 

para lidar com a instabilidade. Utilizou-se da fundamentação teórica da Fenomenologia para 

análise dos dados. As respostas dos estudantes ao questionário indicaram uma associação entre 

sua saúde mental e instabilidade, sobrecarga e pressão diante do momento atual; sentimentos de 

confusão, insegurança, ansiedade diante dos efeitos da instabilidade coletiva; e sentimentos de 

preocupação e frustração diante da quantidade de informações na mídia. Indicou-se uma 

dificuldade de adaptação à nova rotina e diminuição das interações sociais, além de sentimentos 

de decepção e descrença referente às pessoas e ao gerenciamento da pandemia. Para lidar com 

esses impactos, os participantes relataram que procuram se distanciar das notícias na mídia, ainda 

que, diante do distanciamento social, a maior parte dos estudantes mantenha as interações por 

meio das redes sociais. Percebe-se que a instabilidade coletiva e a mudança de rotina de presença 

para o distanciamento social exigem novas formas de organização dos dados do mundo, de 

apreensão e reação aos acontecimentos e as estratégias para lidar com esses impactos variam em 

conformidade com os efeitos individuais e peculiaridades implicados na história de vida pessoal. 

O atual cenário de potencial calamidade em saúde mental exige ainda mais atenção do poder 

público para mitigar as repercussões psicológicas que surgiram nesse cenário. A identificação dos 

impactos do excesso de informações na saúde mental dos jovens acadêmicos possibilita 

desenvolver intervenções mais efetivas para esse público, ao lidarem com os diferentes efeitos da 

instabilidade coletiva, com intuito de mitigar os impactos decorrentes da pandemia. 
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