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Introdução: O escalpelamento é um acidente que causa grandes mudanças na vida da vítima 

e de pessoas a sua volta, tem maior ocorrência da região amazônica, em sua maioria no estado 

do Pará, estima-se que 65% dos acidentes fazem de crianças e adolescentes suas principais 

vítimas, trazendo traumas físicos, psicológicos e sociais na vida dessas pessoas (1). O 

acidente por escalpelamento, se dá principalmente pelo contato acidental dos cabelos longos e 

soltos com o motor de eixo rotativo de embarcações fluviais, que se locomovem sem proteção 

adequada para esses motores, e ocorre a preensão dos cabelos ao motor, gerando grande força 

de tração rotatória, resultando no arrancamento brusco total ou parcial do couro cabeludo (2). 

As mulheres amazônidas, culturalmente tem preferencias por cabelos longos e soltos, o que 

facilita a ocorrência do acidente que, no geral, deixa inúmeras sequelas físicas. Além da perda 

total do couro cabeludo, existe o comprometimento de movimentos faciais e do pescoço, 

ocorre também a perda de orelhas e sobrancelhas, causando enorme sofrimento psíquico e 

social durante toda a vida da vítima (2). A partir disso, se tem a necessidade de oferecer um 

suporte psicológico pois, o escalpelamento desencadeia um aglomerado de sequelas psíquicas 

como: a baixa autoestima e a distorção da identidade corporal como uma forma de fragilidade, 

devido à perda do cabelo e às cicatrizes deixadas pelo acidente (3). O acompanhamento 

psicológico é fundamental para amenizar os sentimentos que surgem nessa fase, o psicólogo 

individualiza a abordagem e trabalha em cima das peculiaridades de cada pessoa. O trabalho 

em cima dos sentimentos, promove a redução da ansiedade e do sofrimento, melhorando da 

qualidade de vida do paciente (4). Objetivos: Descrever uma PsicoAção educativa realizada 

em uma ONG de acolhimento para mulheres ribeirinhas vítimas de escalpelamento, no 

município de Belém-PA, com o intuito de promover a autoimagem e autoestima das mesmas. 

Descrição da Experiência: O presente estudo refere-se a uma PsicoAção educativa no 

formato de relato de experiencia, realizada por estudantes do curso de Psicologia, do Centro 

Universitário Metropolitano da Amazônia, localizado em Belém no estado do Pará. A ação 

ocorreu na Ong dos Ribeirinhos Vítimas de Acidentes de Motor, localizada na Avenida João 

Paulo II, Bairro Castanheira, Belém-PA, no dia 25 de outubro de 2019, no período da tarde e 

teve como tema: “Autoestima – um instrumento de superação”. O grupo foi composto por 8 

mulheres ribeirinhas, que foram vítimas do escalpelamento e frequentam a ONG, na faixa 

etária entre 22 e 47 anos. Foi realizada uma roda de conversa e dinâmicas de grupo; 

primeiramente ocorreu a dinâmica da teia, um quebra gelo, que consiste na apresentação do 

grupo, inicialmente as alunas e participantes formaram um círculo em pé, e a primeira pessoa 

com um rolo de barbante em mãos se apresentou dizendo o nome, idade, cidade onde mora e 

uma qualidade ou hobby, feito isso, enrolou o barbante no dedo e jogou a uma pessoa 

aleatória, de modo a fazer uma espécie de teia, que representou um laço de apoio a partir 

daquele momento. Em seguida, iniciou-se a roda de conversa, questionadas sobre suas rotinas, 

as participantes fizeram breve relato sobre o que fazem cotidianamente, falaram sobre suas 

famílias e suas motivações de vida. Indagadas sobre seus entendimentos sobre autoestima, as 

participantes relataram o acidente em que foram vítimas, e a longa caminhada até a descoberta 
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da autoestima para cada uma delas. Para finalizar, foi feita a dinâmica da árvore, em que 

apresentamos uma árvore confeccionada em cartolina, com palavras e frases que 

prejudicavam a autoestima, receberam um papel e uma caneta, em que deveriam escrever 

palavras de motivação e substituir as palavras da arvore, formando assim uma árvore da 

autoestima. Resultados: No decorrer da primeira dinâmica, explicamos o que a passagem do 

barbante de uma para a outra havia formado: uma rede que nos interligava de alguma forma, 

ressaltando a importância de vermos umas às outras no trabalho da autoestima. Perguntamos o 

que elas entendiam por autoestima, muitas demonstraram já obter bastante conhecimento até 

mesmo de práticas diárias como se cuidar. O grupo é composto por mulheres que trabalham a 

superação através da autoestima, mas relataram que nem sempre foi assim, falaram sobre a 

forma como ocorreu o acidente de escalpelamento, suas idades e sofrimentos até o momento 

ali presente. A percepção que mulheres vítimas têm sobre o acidente, perpassa a dimensão 

física do corpo, atinge o psicológico e o emocional gerando a perda da autoestima por medo 

de rejeição e sentimento de culpa, o que ocasiona o isolamento (1). Houve relatos sobre todo 

o processo de recuperação de autoestima, e como foi lidar com os olhares das pessoas nas 

ruas, com o preconceito. Expressaram terem vivenciado o bullying, a exclusão social, 

passando por intensos sofrimentos psíquicos. A mudança de vida provocada pelo acidente, 

acarreta diversos fatores prejudiciais sociais, como citados por elas mesmas, além da alteração 

inesperada do cotidiano das mesmas que, afetam os estudos, relacionamentos afetivos, lazer, 

entre outras áreas da vida (1). Ao longo da roda de conversa, compreendemos como hoje em 

dia, elas lidam muito melhor com os olhares nas ruas, e não deixam mais de fazer o que 

gostam, o que querem por conta das pessoas, aprenderam a ressignificar essas vivências para 

a construção da autoestima. Ao perguntarmos o que elas fazem que lhes traz bem-estar, 

percebemos falas que retratam um autocuidado e o cuidado para com as pessoas que vivem no 

ciclo social de cada uma. Resgatar atividades e práticas que conduzem ao bem-estar pessoal, 

contribuem para a elevação da autoestima e melhora na esfera psicológica de cada mulher (2). 

A roda de conversa foi finalizada com a dinâmica da árvore, e cada uma relatou a respeito da 

importância de não se comparar uma com a outra, de não se diminuir e nem se cobrar demais 

no dia-a-dia, pois isto afeta a autoestima negativamente. Conclusão: No decorrer de todas as 

falas e trocas de experiencias vividas nesta ação, podemos perceber o quanto trabalhar a 

construção da autoestima e imagem corporal que cada mulher tem de si mesma foi e é 

importante no processo de superação do acidente no qual são vítimas. Todas reconheceram o 

quanto a ONG as ajudou a fortalecer essa autoestima e trabalhá-la diariamente. Portanto, 

realizar atividades e trabalhos voltados para o contexto amazônico do escalpelamento 

possibilita uma ampla compreensão a respeito da transformação e o significado desse 

processo na vida de mulheres que sofreram o acidente, além de promover práticas e incentivo 

a autoestima como mecanismo de superação e autoconhecimento. 
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