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Introdução: Os seres humanos, assim que nascem, passam a interagir com outros da
espécie, sendo permeados e moldados pelas relações que estabelecem e pelas
experiências que lhe são oportunizadas. A privação social se trata de um fenômeno
estudado em múltiplas dimensões, incluindo questões de medidas socioeducativas,
isolamento auto imposto, tendência antissocial, isolamento domiciliar, e diante do
contexto atual, da pandemia do COVID-19. Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi
realizar uma revisão integrativa de literatura brasileira sobre a privação social em
adolescentes, englobando estudos direcionados a área das produções da
psicologia no período de 2010 a 2020. Método: Foram consultados os artigos
indexados nas bases de dados SciELO (Scientific Eletronic Library Online), LILACS
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PePSIC e Index Psi.
Resultados: Com base nos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 23
artigos, analisados na íntegra. Os trabalhos nacionais foram classificados de acordo
com temáticas de estudo e o método utilizado nas suas respectivas publicações. Os
resultados apresentaram uma riqueza de perspectivas teóricas, metodologias
utilizadas e fenômenos específicos dentro do campo da privação social. O número
relativamente baixo de pesquisas incluídas nesta revisão, revelam que, longe de estar
saturada, a questão da adolescência ainda tem muito a ser explorada e
desenvolvida no país. Ademais, evidenciou-se o predomínio de pesquisas empíricas,
voltadas principalmente ao isolamento auto imposto e a medidas socioeducativas
Conclusão: Com a revisão, foi possível perceber que os periódicos cientificos que
mais publicaram trabalhos sobre essa temática foram aqueles nos quais há uma
preocupação explícita com a interface da Psicologia com a sociedade. A privação
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social é um fenômeno que vem sendo pouco estudado no âmbito nacional.
Destaca-se, com base nos resultados, que o isolamento prolongado pode causar
danos em várias esferas da vida do indivíduo, sendo considerado como um fator de
risco. Os resultados obtidos até o presente momento trazem contribuições
importantes para uma compreensão cada vez mais aprimorada deste campo do
conhecimento, através de pesquisas, sistematizações e rigor metodológico.
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