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Resumo

O presente estudo tem como objetivo verificar
as pesquisas já realizadas que abordem a
perspectiva humanista da psicologia e sua
aplicabilidade no sistema educacional, visando
essa ocorrência no contexto público. Busca,
também, analisar as concepções de humanização
segundo a psicologia histórico-cultural e a
abordagem centrada na pessoa (ACP), identificar e
compreender as práticas de ensino-aprendizagem
segundo a concepção humanista, como ocorrem
no ambiente escolar e as contribuições desse viés
para o processo educacional. Foram realizadas
buscas nas bases de dados Lilacs, SciElo e
CAPES, e considerando os critérios de inclusão e
exclusão, obteve-se 10 artigos para serem
analisados. Através dos resultados, foi possível
identificar que a aplicabilidade da abordagem
humanista no contexto escolar ainda possui muitos
percalços, como a desconstrução de uma
educação tradicionalista, falta de investimento em
capacitações e aperfeiçoamento dos professores,
como também a incompreensão da importância de
um trabalho multidisciplinar entre a equipe gestora
e os profissionais da área de Psicologia inseridos
na escola.

O presente trabalho busca apresentar a
temática do luto e como o psicólogo pode ajudar
as pessoas enlutadas a passarem por este
momento tão difícil, além de mostrar como é o
trabalho do psicólogo em uma equipe
multidisciplinar. Assim, teve por objetivo geral fazer
um levantamento da literatura para identificar as
intervenções
e
suportes
utilizados
no
enfrentamento do luto no âmbito familiar. Como
objetivo específico, identificar a forma como o luto
é encarado no âmbito familiar. Para alcançar tais
objetivos, foi utilizada a base de dados Scielo para
a busca de artigos. Assim, após a identificação e
leitura de 20 artigos, é apresentada uma reflexão
sobre a morte de pais que perderam seus filhos,
no sentido de se pensar que os mais velhos
venham a morrer antes dos mais novos, mas é algo
que nem sempre acontece, mostrando um pouco
sobre a definição da morte, os tipos de luto que
existem, e também os suportes que as pessoas
enlutadas mais procuram para a superação da
morte do ente querido. Com a leitura do material
levantado foi concluído que a morte ainda é
considerada como um tabu para diversas
comunidades, e que as pessoas enlutadas
necessitam de uma grande atenção para
elaborarem um significado para a morte.
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