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Mesa Redonda: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: PANORAMA NO BRASIL E 

FORMAÇÃO 

 

COMPETÊNCIAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. Monalisa 

Muniz (Universidade Federal de São Carlos) 

A formação em Avaliação Psicológica é um tema que vem sendo debatido há alguns 

anos, mas além das discussões, ou melhor, aproveitando todos os questionamentos que 

são feitos sobre esse ponto da formação, é importante que ações sejam criadas para 

contribuir de maneira mais eficaz para as mudanças necessárias. Com isso, o objetivo 

dessa fala é discutir um documento elaborado pelo Instituto Brasileiro de Avaliação 

Psicológica que faz uma proposta de diretrizes e competências para a formação em 

Avaliação Psicológica. Essa é uma proposta inicial e que precisa ser discutida 

amplamente em todo o Brasil com os profissionais da Psicologia, que a avaliação, como 

escrito anteriormente, é importante para todas as áreas e é função restrita ao psicólogo. 

Área da Psicologia: AVAL - Avaliação Psicológica 

 

 

PANORAMA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO BRASIL. Walberto dos 

Santos (Universidade Federal do Ceará) 

A fala tem o objetivo de discutir dados que mostram um Panorama atual da área de 

Avaliação Psicológica no Brasil. Nos últimos 15 anos muitos avanços ocorreram na área 

que podem ser verificados por meio de congressos, grupos de pesquisas, laboratórios, 

artigos científicos, pós-graduação lato e stricto sensu, etc...No entanto, apesar dos 

avanços, há muitos desafios que precisam ser enfrentados. Uma visão apontando 

diversas informações sobre como a área está no Brasil contribui para que se possa 

fortalecer as conquistas, mas principalmente criar ações para desenvolver cada vez mais 

a área nas diversas regiões do país. A presente exposição contribuirá para uma reflexão 

mais crítica da Avaliação Psicológica no Brasil, pontuando entre as diversas questões a 

necessidade de uma formação do psicólogo com maior qualidade na área. 

Área da Psicologia: AVAL - Avaliação Psicológica 

 

 

O ENSINO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO CEARÁ. Lucila Moraes 

Cardoso e Gabriel Vitor Acioly Gomes (Universidade Estadual do Ceará) 

É notório o aumento do número de instituições que oferecem a graduação em Psicologia 

no estado do Ceará. Em 2008, havia quatro cursos e em 2016 esse número mais que 

quadriplicou, existindo 21 cursos autorizados pelo Ministério de Educação e Cultura. 

Tendo em vista a importância da Avaliação Psicológica, pretende-se expor dados de um 

levantamento sobre o ensino de Avaliação Psicológica no Ceará. Os dados foram 

coletados em 2015, quando existiam 13 cursos no estado. Os resultados apontam para 

uma área em expansão no Ceará, de modo que parte dos dados evidenciam que os 

professores estão buscando se manter atualizado na área. Entretanto, também 

apareceram resultados que ainda estão por dificultar um ensino que englobe toda a 

complexidade da área, por exemplo, as limitações para assegurar que somente 

psicólogos tenham acesso aos instrumentos e espaços adequados para o estudo dos 

manuais. 

Área da Psicologia: AVAL - Avaliação Psicológica 
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Mesa Redonda: A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO CONHECIMENTO: 

COMUNIDADES VERBAIS, REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E VALORES 

CULTURAIS 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E COMPORTAMENTO SOCIAL. Brigido Vizeu 

Camargo (Laboratório de Psicologia Social da Comunicação e Cognição, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis – SC) 

O “paradigma das representações sociais” (PRS) oferece uma série de teorias para se 

estudar o fenômeno das representações sociais. Por representações sociais (RS), 

Moscovici considerou uma espécie de conhecimento social, aquele produzido e adotado 

por leigos, e que interfere no cotidiano, na interação entre indivíduos e grupos. Os 

indivíduos participam da existência deste fenômeno social por adotarem e colaborarem 

com a busca de conhecimento sobre os acontecimentos e as coisas que lhes são 

desconhecidas. Grupos e culturas reapresentam a realidade, produzindo uma outra 

realidade. O estudo das RS se deparou desde o início com suas implicações para as 

ações e interações das pessoas e grupos. No contexto do PRS o termo comportamento 

foi evitado devido a sua concepção individual. Moscovici criticou o que se conhecia na 

época do pós-guerra na Europa como “comportamentalismo”, a visão reduzida do 

esquema “S-R”. Como já observou Sá, esta visão não levava em conta a noção de 

“comportamento operante” de Skinner. O PRS tem tratado de forma ambígua a questão 

do comportamento, na medida em que o interesse na relação entre representações e 

práticas levou a alguns pesquisadores buscarem uma articulação deste marco teórico 

com os estudos de atitude, influência social e atribuição de causalidade. Acresce-se 

ainda o fato da teorização sobre valores culturais ter sido pouco trabalhada no âmbito do 

PRS, no entanto um de seus pontos essenciais é que o fenômeno em foco (as RS) 

envolve crenças compartilhadas, seja por uma comunidade restrita (pequeno grupo), 

seja por uma comunidade alargada (uma cultura). Conforme Guerin, o ponto de 

convergência entre a AEC e o PRS envolveria os tipos funcionais de comportamento 

verbal e as contingências sociais que os sustentam. As ideias de controle social, regras, 

comunidades verbais virtuais ou não, adoção de representações e adesão a práticas 

culturais, são pontos que se pretende considerar neste debate entre diversas 

perspectivas. Uma Psicologia Social do conhecimento socialmente construído se 

interessa pela articulação das suas dimensões: cultural, psicossocial e psicológica. A 

dimensão cultural envolve as normas sociais e valores culturais; a psicossocial se refere 

a interação, comunicação e influência social; a psicológica é aquela relativa a adesão ou 

não a determinadas condutas concernentes, por exemplo, a saúde, ao meio ambiente e 

outros aspectos da vida cotidiana. Interessa-se aqui primeiramente pela possibilidade de 

articular o PRS com as contribuições da AEC e das teorias da Psicologia Intercultural. E 

em caso de uma resposta afirmativa, quais pontos deveriam ser levados em conta nesta 

articulação, tanto no que se refere as convergências quanto as divergências. 

Apoio financeiro/Bolsa: Bolsa de Produtividade do CNPq 

Nível do trabalho: Pesquisador - P 

Palavras-chave: representação social, comportamento, crenças 

Área da Psicologia: SOCIAL - Psicologia Social 
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A TRANSMISSÃO CULTURAL DE REGRAS E VALORES. João Cláudio 

Todorov (Departamento de Processos Psicológicos Básicos, Universidade de Brasília – 

DF) 

Práticas culturais são mantidas por contingências sociais (relações condicionais entre 

contexto, comportamento e consequências) que caracterizam sociedades, grupos, etnias, 

organizações, etc. Podem ser de curta duração, como no campo da moda, ou durar 

séculos, quando são parte da identidade de grupos étnicos. Praticamente todo 

comportamento humano é influenciado por essas relações condicionais. São 

comportamentos adquiridos pelos membros do grupo por meio de transmissão cultural 

de regras e pela exposição a modelos e à experiência direta com contingências. O 

processo de aculturação é longo, o estresse associado a cada nova aprendizagem é 

diluído em períodos de anos. O caráter aversivo do controle por consequências torna-se 

parte da vida. 

Apoio financeiro/Bolsa: Bolsa de Produtividade do CNPq 

Nível do trabalho: Pesquisador - P 

Palavras-chave: práticas culturais, relações condicionais, aprendizagem 

Área da Psicologia: AEC - Análise Experimental do Comportamento 
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VALORES E CULTURA NA PSICOLOGIA SOCIAL 

TRANSCULTURAL. Juliana Barreiros Porto (Departamento de Psicologia Social e 

do Trabalho, Universidade de Brasília – DF) 

Cultura tem sido estudada por diferentes áreas do conhecimento com predominância da 

antropologia. A psicologia social vai envidar esforços na compreensão desse fenômeno 

a partir do início dos estudos na perspectiva transcultural quando se busca a 

identificação de comportamentos universais a partir do contraste entre culturas distintas. 

Na maioria das definições de cultura, um dos elementos centrais são os significados 

compartilhados e os valores. Diferenciações são feitas entre sistemas sociais que 

compartilham padrões de comportamento, de cultura em que se compartilham 

significados atribuídos aos comportamentos. Os valores guiam e dão significado aos 

comportamentos. Os valores são encontrados em diferentes níveis de análise, visto que 

os sistemas sociais são compostos por múltiplos níveis como sociedade, organizações, 

grupos e indivíduos. Valores podem se referir 1) a estrutura cognitiva intrapsíquica 

quando nos referimos aos valores dos indivíduos ou 2) a cognições ou percepções 

compartilhadas quando nos referimos a valores em níveis de grupo, organização ou 

cultura. Valores são critérios ou metas que transcendem situações específicas, que são 

ordenados por sua importância e que servem como princípios que guiam a vida do 

indivíduo ou do grupo. Os valores culturais servem para estabelecer crenças 

compartilhadas abstratas que definem que tipo de comportamento é apropriado nas 

diversas situações, além de servir para justificar o motivo daquela escolha. Usualmente, 

na Psicologia Social Transcultural, as pesquisas são feitas avaliando os valores por meio 

de questionários. Cidadãos de um país respondem o quanto os valores descritos são 

importantes para si e a média das respostas é usada como uma medida dos valores 

culturais. Críticas a essa forma de medida podem ser feitas a partir dos avanços da 

metodologia multinível, mas as dificuldades para a obtenção de dados transculturais são 

um importante entrave para a busca de maior rigor metodológico. A maioria das 

pesquisas utilizam-se de questionários e de estudos de campo correlacionais para buscar 

a predição dos valores sobre o comportamento. A conceituação de valores como 

representações mentais tem permitido manipulações por priming no nível individual, 

mas não no nível cultural. Quais são as limitações teórico e metodológicas dos estudos 

dos valores culturais? De que forma os avanços nos estudos da cultura realizados por 

outras áreas da Psicologia podem contribuir para a Psicologia Social Transcultural? 

Essas são questões que motivam a apresentação. O objetivo é apresentar a definição de 

valores culturais e os métodos de pesquisa utilizados pelos psicólogos sociais 

transculturais e discutir aproximações teórica e metodológicas com as demais propostas 

apresentadas pela mesa. 

Apoio financeiro/Bolsa: Bolsa de Produtividade do CNPq 

Nível do trabalho: Pesquisador - P 

Palavras-chave: valores, cultura, psicologia social 

Área da Psicologia: SOCIAL - Psicologia Social 
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Mesa Redonda: A EXISTÊNCIA EM PERSPECTIVA: O LUTO E A ANGÚSTIA 

 

A CLÍNICA DO LUTO E A SAÚDE EXISTENCIAL.  Joanneliese de Lucas Freitas 

(Universidade Federal do Paraná) 

A cada compreensão diferente do que seja luto apresenta-se também uma compreensão 

do que seja o “trabalho de luto” e seus caminhos. Na atualidade, a maioria das clínicas 

do luto focam na superação como objetivo de seu trabalho e sua vivência se encontra no 

limite entre o normal e o patológico. Embora já existam alguns estudos sobre luto na 

perspectiva fenomenológico-existencial, esta é uma abordagem recente do problema e 

ainda pouco problematizada no Brasil. Quando submetemos o fenômeno do luto a uma 

suspensão fenomenológica, em busca de núcleos originários desta experiência, 

deparamo-nos com a evidência da intersubjetividade como seu fundamento. A 

experiência de enlutamento é, pois, fundamentalmente humana. Do ponto de vista da 

psicologia existencial, o luto pode ser compreendido como a ausência do tu na relação 

eu-tu. A primeira condição para a experiência do luto é a ruptura mesma vivida do ser-

com, do partilhar uma espacialidade e temporalidade específicas. Neste sentido, 

concebe-se o luto como um fenômeno que tem início com a abrupta supressão do outro 

enquanto corporeidade, ou melhor, rompe-se a nossa vida comum, nossa vida 

intersubjetiva. Falar em intersubjetividade é falar em intercorporeidade. Para Merleau-

Ponty, a intercorporeidade diz respeito às trocas primeiras que temos com os outros, 

onde o corpo do outro e o meu são um “único todo”, “verso e reverso de um único 

fenômeno”. Sendo nosso modo de nos pertencermos e pertencermos ao mundo, à sua 

profundidade e a possibilidade de visibilidade deste mundo, perder o outro é perder esta 

profundidade, esta sensibilidade específica que sou com o outro. Assim como minhas 

duas mãos são co-presentes e co-existem como “reflexionantes”, somos co-presença eu 

e o outro. Ao perder um outro amado, perdemos também um modo de ser no mundo, 

uma temporalidade. A tarefa que a existência impõe se torna, pois, viver com a 

ausência, permitindo que o morto se mantenha como sentido para o enlutado e não sua 

substituição ou esquecimento. O luto exige, portanto, não uma superação, mas a 

possibilidade de abertura de novos sentidos e um novo modo de ser-com aquele que 

morreu, uma ressignificação da relação entre morto e enlutado e não do morto como um 

objeto perdido. Uma primeira implicação para o trabalho do psicólogo seria, portanto, 

abrir a possibilidade da manutenção do morto enquanto sentido na vida do enlutado, o 

que frequentemente é estar na contramão de algumas intervenções tradicionais e da 

ideia de superação, tão presente na sociedade contemporânea. 

Nível do trabalho: Pesquisador - P 

Palavras-chave: luto, fenomenologia-existencial, Merleau-Ponty, clínica 

Área da Psicologia: CLIN - Psicologia Clínica e da Personalidade 
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ANGÚSTIA, EXISTÊNCIA E PSICOTERAPIA. Georges Daniel Janja Bloc Boris 

(Universidade de Fortaleza) 

A angústia é o sentimento existencial por excelência. Trata-se de uma experiência 

comum, apesar de frequentemente incômoda, na vida das pessoas. Na primeira metade 

do século XIX, Kierkegaard já destacava a angústia como agente motor da existência 

humana, tendo sido discutida por diversos outros pensadores, tais como Freud, 

Heidegger e Sartre. Freud, no início do século XX, num primeiro momento (1916-

1917), considerou que o recalque causava a angústia, mas, num segundo momento (a 

partir de 1926), ao contrário, atribuiu à angústia o caráter de um afeto anterior e 

causador do recalque. Por sua vez, Kierkegaard, ao descrever a angústia, antes e mais do 

que a culpa, a caracterizava frente à liberdade. Por sua vez, Heidegger, que sofreu 

profunda influência de Kierkegaard, atribuía à angústia a captação do nada. Para o 

autor, ela se vincula à nossa condição mortal e se apresenta como tonalidade afetiva 

fundamental do existir, revelando nosso desamparo diante da não determinação da 

existência. Baseados em Sartre, podemos considerar que as descrições dos pensadores 

existenciais não são contraditórias, mas, com certeza, se implicam mutuamente. Este 

trabalho pretende discutir como o grande pensador existencialista Jean-Paul Sartre 

destacava a angústia como experiência humana, descrevendo as suas contribuições à 

psicoterapia de base existencial. Sartre enfatizava a possibilidade permanente de o 

homem, o “ser-no-mundo”, se encontrar em face do nada e descobri-lo como angústia. 

Enquanto a angústia se diferencia do medo pelo fato de que ele se refere aos seres do 

mundo, a angústia se deve às possibilidades da ação do homem no mundo. Neste 

sentido, Sartre afirmava que “somos angústia”, pois é a partir dela que o homem toma 

consciência da sua liberdade como consciência do que ele é e faz em sua própria vida. 

Portanto, numa perspectiva existencial, por conta de ser uma condição humana, 

certamente incômoda, que requer ação, a angústia é considerada um importante 

catalisador do projeto de ser que o homem constrói ao longo de sua existência. A 

angústia não configura, necessariamente, uma experiência patológica, pelo seu caráter 

próprio de indeterminação, embora possa provocar intenso sofrimento e adoecimento 

eventual. Assim, por se manifestar em vários momentos da existência humana, é tema 

usual nos processos psicoterápicos, não apenas nos casos graves. Neste sentido, a 

psicoterapia constitui um significativo recurso clínico para acompanhar os projetos de 

ser dos pacientes que a buscam, em grande parte por conta da experiência de contato 

com a sua angústia, favorecendo sua ação no mundo. 

Nível do trabalho: Pesquisador - P 

Palavras-chave: angústia; fenomenologia existencial; Sartre; psicoterapia 
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A NEUROBIOLOGIA DO LUTO: UMA PERSPECTIVA DA 

FENOMENOLOGIA EXISTENCIALSARTREANA.  Sarah Vieira Carneiro 

(Universidade de Fortaleza) 

A tradição de buscar compreender as expressões do luto com base na fisiologia tem 

raízes profundas no pensamento ocidental. Ao longo deste caminho, desde o dualismo 

cartesiano, passando pelo estudo dos cadáveres até a observação naturalística, 

percebemos a base para a fundação de uma ciência positiva, que busca causas e efeitos 

sob a forma de leis universais. O presente estudo, parte de uma linha de compreensão do 

luto como um fenômeno definido pela biologia a partir das observações de Charles 

Darwin, da contribuição etológica de John Bowlby até os trabalhos científicos mais 

recentes, que partem do mapeamento genético e do uso de exames de neuroimagem no 

empreendimento de identificar no corpo as bases para a explicação do sofrimento vivido 

a partir da experiência de perder um ser amado. O paradigma que atribui a resposta 

humana à perda ao funcionamento cerebral é atualíssimo. Pesquisas apontam uma maior 

mortalidade entre enlutados e uma maior propensão a desenvolver enfermidades 

consideradas físicas (doenças cardiovasculares, câncer, lúpus, pneumonia, tuberculose, 

dentre outras) e psiquiátricas (depressão, transtorno de estresse pós-traumático, 

transtornos ansiosos etc.). A explicação para tal vulnerabilidade se deve ao aumento do 

cortisol plasmático, à queda de linfócitos e de outras células de defesa (natural killer 

cells) e ao padrão genético do indivíduo. Além da etologia e da pesquisa genética, um 

campo em franca expansão, tanto em termos de financiamento quanto de credibilidade 

por parte da comunidade científica, é o da neurociência. O uso da ressonância 

magnética funcional impulsionou fortemente as teorias que fazem uma correlação direta 

entre o suprimento sanguíneo em determinadas áreas do cérebro, seu funcionamento e 

os correlativos psicológicos e comportamentais. No caso do luto, os achados centram-se 

em maior atividade de determinadas áreas do córtex, da amígdala e do cerebelo. 

Identificamos sérios problemas no entendimento de um fenômeno tão complexo como o 

luto a partir de achados neurobiológicos e nos propomos a discuti-los a partir da 

fenomenologia de Jean-Paul Sartre, para quem o que está dado, para o homem, em 

termos do seu corpo e de seu lugar no mundo, não o determina, mas, de forma inversa, 

ressalta o caráter inescapável de sua liberdade. Não é possível compreender qualquer 

fenômeno humano, seja a “doença mental”, seja o luto, advindo de fora, a partir de um 

determinismo positivista ou de qualquer outra natureza. A compreensão, portanto, 

apenas pode residir na aproximação dos fenômenos humanos com a experiência vivida, 

com a sua existência, num movimento dialético entre a situação (o que está dado como 

concreto) e a sua liberdade (o que o homem faz diante do dado). Ainda que, 

concretamente, estejamos diante de alterações cerebrais no contexto do luto, o que, 

ainda, não resta devidamente compreendido, isto, por si mesmo, nada significa se não 

for concebido como apenas mais um aspecto da experiência livre e total de perder quem 

se ama. 

Nível do trabalho: Doutorado - D 

Palavras-chave: luto; fenomenologia existencial; Sartre 

Área da Psicologia: SMENTAL - Saúde Mental 

  



 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 46ª Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira de Psicologia – Fortaleza, 2016 – ISSN 2176-5243 

 

Mesa Redonda: A PESQUISA SOCIAL COMO ESTRATÉGIA NA 

CONSTRUÇÃO DE NOVOS CAMPOS DE SABERES EM PSICOLOGIA 

 

A OSTEOPOROSE E OS MODOS DE VIDA DE MULHERES 

“CINQUENTONAS”. Selene Regina Mazza (Centro Universitário Estácio do Ceará e 

Unichristus, Fortaleza/CE) 

Este estudo apresenta uma análise compreensiva das experiências e modos de levar a 

vida de mulheres entre 50 e 59 anos, no intuito de refletir sobre a vivência do processo 

de envelhecer e adoecer diante da invisibilidade sintomática da osteoporose, 

apresentando como referência contextual um momento específico do curso de vida 

destas mulheres. A saúde da mulher com diagnóstico de osteoporose é amplamente 

discutida, pesquisada e analisada no campo biomédico, contudo com menor destaque 

sobre os enfoques que circunscrevem sua vida cotidiana, visto que estão relacionados às 

informações que permeiam o processo de adaptação ao tratamento. Entre os 50 e 59 

anos, associa-se a idéia do período que antecede o declínio vital. Isto acarreta pesos e 

sentimentos bem circunscritos e limitados, permitindo oferecer algumas informações 

sobre como será o processo de envelhecimento. E com a expectativa de vida cada vez 

mais crescente, novas realidades são impostas à mulher nesta faixa etária. Portanto, há a 

necessidade de construção de novas perspectivas investigativas que estejam em 

consonância com as experiências vivenciadas diante do envelhecer. O contexto teórico e 

metodológico assenta-se na articulação entre a sociologia do cotidiano e das emoções 

para exploração e interpretação de trajetórias, marcadores sociais e modos de vida que 

se processam na dinâmica da vida cotidiana deste grupo sociocultural. Através de 

histórias pessoais, das sociabilidades nos contextos interativos e do significado do corpo 

como processo narrativo e simbólico, desvelam-se categorias subjetivas que ordenam a 

vida e as práticas sociais destas mulheres em seu processo de envelhecimento, 

apresentando-as como sujeitos além da sua doença (osteoporose). Utiliza-se o conceito 

sobre curso da vida – a partir dos sistemas produtivo, social e político – para orientar a 

compreensão das experiências e trajetórias de vida de mulheres nesta faixa etária. O 

corpo é apresentado como uma tradução de formas de comer, de cuidar e de outras 

atividades de vida diárias, mostrando valores simbólicos e de referência conceitual 

sobre formas de ser, estar e fazer, onde as emoções pautam-se em processos 

intersubjetivos e contextos sociais diversos. No campo investigativo e analítico, 

utilizou-se como instrumento empírico a sala de espera de um posto de saúde em 

Fortaleza e entrevistas individuais para coleta e análise de informações, no intuito de 

apresentar singularidades e similaridades que compõem suas experiências e modos de 

vida. As falas retrataram a experiência de um corpo doloroso não vinculado à 

osteoporose, mas a situações afetivas, sociais e financeiras precárias que circunscrevem 

o dia a dia. 

Apoio financeiro/Bolsa: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES 
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NARRATIVAS FEMININAS NA LITERATURA DE CORDEL: A PESQUISA 

EM PSICOLOGIA SOCIAL COMO FERRAMENTA DE (DES)CONSTRUÇÃO 

DE PAPÉIS SEXUAIS NA CULTURA NORDESTINA. Aline Maria Barbosa 

Domício Sousa (Universidade de Fortaleza e Centro Universitário Estácio do Ceará, 

Fortaleza/CE) 

Este trabalho fará o relato de uma pesquisa realizada durante o doutoramento em 

psicologia social na Universidade do Minho, Portugal, que teve a coleta de dados 

realizada em 05 diferentes municípios da região do sertão central, no Ceará, Brasil. O 

objetivo foi mapear as principais narrativas femininas presentes na literatura de cordel 

como uma espaço discursivo e propagador das representações sobre as mulheres 

nordestinas. Justifica-se a realização da pesquisa no sentido de propiciar a compreensão 

dos contextos comunitários locais a partir da arena de significações que moldam o 

cotidiano, tendo a psicologia social papel central na valorização da linguagem como 

forma de expressão sóciocultural e afetiva. O método foi composto pela observação 

sistemática das feiras livres dos municípios-alvo do estudo, na proposta participativa 

descritiva, além da análise documental sobre a produção de cordéis locais numa 

perspectiva indutiva que nos direcionou a realização de entrevistas semiestruturadas 

com cordelistas que auxiliaram na análise das nararrivas de vida das mulheres-alvo das 

histórias dos cordéis. A técnica da análise de conteúdo possibilitou a síntese dos 

materiais coletados que na etapa final da pesquisa foram apresentados as populações 

através de reuniões comunitárias da pesquisadora com representantes dos movimentos 

sociais da região. Sendo a pesquisa qualitativa elemento central no trabalho com o 

universo de significados, motivos, aspirações e afetos dos participantes, utilizamos 

como base teórica as prerrogativas dos feminismos latinoamericanos para análise de 204 

córdeis que foram tratados estatísticamente no sentido de representarem manifestações 

simbólicas e socioafetivas do modo como a cultura local significa o papel da mulher nas 

sociedades sertanejas. A pesquisa foi realizada no período de 2009 a 2011 com apoio 

dos extensionistas do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Psicologia Comunitária da 

UniCatólica, em Quixadá-CE. Inova ao ter demonstrado resultados no processo de 

composição das estratégias de pesquisa em psicologia social ao mesmo tempo que teve 

contribuição clara para o repensar de atitudes discrminatórias e machistas contra as 

mulheres. Além disto, os resultados foram feitos com auxílio de recurso computacional 

do Atlas. ti, que demonstrou a formação de networks importantes para comparação de 

representações entre os municípios. Os eixos temáticos foram delineados nas categorias: 

representações da mulher casada, homem traído, corpo da mulher feia e da mulher 

bonita, tipos de violência, perfil da mulher vitimada, papel dos profissionais de saúde, 

metáforas (mulher virgem, donzela, casada, santa) e perfil do homem agressor. Conclui-

se que alcançamos o objetivo de mapear as principais representações femininas na 

região, percebendo a série de coincidências existentes nos 5 municípios, além das 

diferenças, auxiliando a reflexão crítica dos moradores do lugar no processo de 

propagação dos padrões heterossexuais, normativos, abusivos e binaristas que ainda 

compõem a nossa realidade. Para a psicologia social trata-se da importância de estudos 

situados nos feminismos críticos interseccionais latinoamericanos que em última 

instância nos fazem relfetir sobre o papel da ciência na (des)construção de (novos) 

saberes. 
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AFETIVIDADE NA PSICOLOGIA SOCIAL CRÍTICA E NA EDUCAÇÃO 

DIFERENCIADA INDÍGENA TREMEMBÉ DE ALMOFALA/CE. Deyseane 

Maria Araújo Lima (Faculdade Maurício de Nassau e Centro Universitário Estácio do 

Ceará - Fortaleza/CE) 

O foco deste trabalho é investigar sobre a afetividade na Psicologia Social Crítica na 

Educação Escolar Diferenciada Indígena dos Tremembé. Desta forma, pesquisamos a 

vinculação afetiva entre os(as) educadores(as) e as crianças Tremembé na sala de 

Educação Infantil “Ariapu” da Escola Maria Venância. Os Tremembé é um povo 

indígena que habita o distrito de Almofala em Itarema no Ceará, que vivencia 

atualmente um processo de escolarização e luta constantemente pela valorização de sua 

terra, espiritualidade e cultura. Neste trabalho, o percurso metodológico focou-se na 

abordagem qualitativa e na pesquisa intervenção engajada, caracterizamos os autores e 

atores da investigação (crianças, educadores, lideranças Tremembé) e detalhamos as 

etapas da coleta de dados, com a realização de entrevistas semiestruturadas, oficinas, 

observação participante e a pesquisa documental; e para a análise de dados, utilizamos a 

análise de conteúdo. A afetividade, na Psicologia Social Crítica, é desestabilizadora e 

mobilizadora de ações em sociedade, pois a partir das emoções e dos sentimentos 

podemos problematizar acontecimentos percebidos como naturais, embora sejam 

históricos, sociais e culturais. Na Educação, as relações afetivas na interação entre 

educadores(as) e educandos(as) são essenciais para a existência do diálogo como 

aspecto gerador da transformação da realidade. Na Educação Escolar Diferenciada 

Tremembé, percebemos a diversidade de papeis que as crianças constroem nesses 

ambientes no dia a dia a partir da convivência com os familiares e com a comunidade. 

Os saberes da família e da comunidade estão integrados, sendo bastante enriquecedor 

para as crianças perceberem como essas relações perpassam os ambientes, dando assim 

uma nova significação para a sua aprendizagem e sua dinâmica familiar e comunitária. 

A pesquisa promoveu a relação dialógica entre criança e ambiente no contexto indígena 

Tremembé, em uma educação que reconhece as questões sociais, ambientais e afetivas 

no processo de formação, produção, ressignificação e aquisição de conhecimentos. Este 

trabalho, em sua dimensão dialógica, gerou contribuições para a Educação Escolar 

Diferenciada Tremembé Infantil e suas relações com a família e a comunidade, pois foi 

uma proposta de interação práxica com a realidade, ou seja, a elaboração parceira de 

saberes ambientais e populares pelos(as) atores(as)/autores(as) sociais e a pesquisadora. 

Ressaltamos a relevância do psicólogo social nas comunidades indígenas brasileiras 

para gerar um trabalho cooperativo e problematizador sobre a educação, a interação 

social, a afetividade e a saúde indígena. Pautando-se no compromisso do psicólogo 

social, foi possível facilitar reflexões e ações que possibilitassem a garantia dos direitos 

fundamentais e a visibilidade das situações de opressão e exclusão que os indígenas 

Tremembé vivem. 
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Mesa Redonda: A VIOLÊNCIA, A ESCRITA DO TRAUMA E A MEMÓRIA 

 

AS DIFICULDADES DE ELABORAÇÃO EM VÍTIMAS DE TRAUMA. Sofia 

Débora Levy (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-

Graduação em Memória Social, Rio de Janeiro, RJ) 

entre as inúmeras consequências físicas, emocionais, cognitivas decorrentes de traumas 

psicológicos – também conhecidas como Transtorno ou Síndrome de Estresse Pós-

Traumático – enfocamos, a partir do estudo do quadro de sobreviventes do Holocausto, 

submetidos por longo tempo a sobrepostos e subsequentes traumas, as alterações na 

apercepção - faculdade ontológica a partir da qual o ser humano se sabe no mundo e 

pode se articular quanto ao que se lhe impregna e ao que expressa para o mundo 

exterior, bem como quanto aos seus dialogismos internos. “Pensar direito” – o que isso 

implica? Quais são as condições aperceptivas lesadas no trauma psicológico? Vimos 

nos debruçando em bibliografia concernente a vivências traumáticas, tanto relacionadas 

ao período do Holocausto, como a outras condições sócio históricas, durante e após a 

Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, inclusive microssocialmente, bem como 

acerca da capacidade de refletir e pensar, ontológicas no homem. Em conformidade com 

um viés fenomenológico-existencial, apresentamos uma contribuição acerca do 

ininteligível presente no trauma decorrente da violência psicológica. Esta contribuição 

se dá a partir da conformação da estrutura psíquica num tripé constituído por 

inteligência, afeto e ação volitiva, entendendo que as conexões nela presentes são 

quebradas pelo impacto da violência psicológica traumatizante. Das quebras dessas 

conexões, com a consequente desestruturação psíquica, adviriam as alterações 

cognitivas e afetivas em vítimas de trauma, bem como os comprometimentos em sua 

responsividade. A capacidade de elaboração fica reduzida pela não fluência da dinâmica 

psíquica. O sujeito vitimizado por tal condição fica refém dessa limitação e, mesmo 

querendo, não consegue reagir e responder ao mundo prontamente de modo criativo e 

espontâneo como outrora. Assim, não nos é lícito julgar nem cobrar reações de plena 

responsividade de pessoas traumatizadas, pois seu funcionamento psíquico encontra-se 

maculado, em conformidade com o impacto da violência vivida e da configuração das 

consequências traumáticas em seu funcionamento psíquico. Há ainda que se considerar 

a variedade de posicionamento das vítimas, que vão desde a opção resoluta de não falar 

mais da vivência traumática até os que entendem ser importante relatar para contribuir 

para que eventos daquela natureza não se repitam e nem sejam deturpados, negados ou 

esquecidos. Uma proposição para auxiliar na superação da dificuldade de elaboração e 

expressão é a atitude empática e a escuta crível, de modo tal que a vítima, 

gradativamente, sinta-se capaz de ser compreendida em sua condição e ganhe espaço de 

expressão acerca dos elementos do trauma e, para além desses, de outras situações que 

lhes são significativas, contribuindo para a retomada de suas faculdades com maior 

fluência da dinâmica psíquica. 
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A MEMÓRIA DA VIOLÊNCIA DESVELADA NA ESCRITA SOBRE A 

EXPERIÊNCIA TRAUMÁTICA: ENUNCIAÇÃO OU DENÚNCIA? Glaucia 

Regina Vianna (Programa de pós graduação em Memória Social/Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro LPSPV) 

A escrita sobre o sofrimento evidencia situações da ordem do incompreensível. 

Enveredando nessa direção rastreamos um legado para entabular um diálogo sobre o 

sofrimento evidenciado em memória no tocante à escrita de Halbwachs, Primo Levi e 

Semprun. Começando por Halbwachs, inquieta-nos pensar se, em Buchenwald, teve 

consciência do valor de suas ideias na transmissão da memória sobre a barbárie, assunto 

que resultou em diferentes modalidades de enunciação acerca desespero humano. O 

cheiro cotidiano de cadáveres queimados teria mobilizado-o para traçar referencias da 

experiência de afogado? Caso tivesse tido a sorte de ser sobrevivente, teria produzido 

escritos acerca de seu sofrimento? Contudo, como não dispomos de nenhum vestígio de 

Halbwachs a esse respeito, reportemo-nos aos escritos de Primo Levi quem traçou os 

contornos da condição de iminente afogado e também de sobrevivente, no tormento que 

o impulsionou ao provável suicídio, voluntário ou por displicência, explicado ante a 

impossibilidade de esquecer a devastação causada pelo confinamento em Auschwitz. As 

agruras da experiência o fez produzir rastros na tentativa de libertar-se de lembranças do 

“passado” presentificadas, imperiosamente, em suas memórias. Nessa árdua empreitada, 

escreveu vários livros, na esperança de dialogar com tantos outros que não sucumbiram 

ao afogamento, tendo um objetivo claro: constituir-se em testemunho acerca das 

sofisticadas experiências, realizadas em seres humanos, adjetivadas pelo horror e 

também elaborar a culpa em relação ao fato de presenciar o fim dos que foram 

brutalmente afogados, no estado de total impotência. Esses pensamentos sombrios lhe 

afligiram, como verdadeiros pesadelos e conferiram uma marca a sua escrita, ou seja, 

tentou tracejar, aquilo que não sabia ou que não conseguia expressar em letras, palavras, 

imagens, encarregando-se de uma prolongada e difícil caminhada para cumprir essa 

empreitada até o momento em que inscreveu-se na rubrica do esquecimento definitivo, 

tendo caído ou lançando-se do sexto andar do prédio onde morava. Em suas produções 

constata-se uma escrita que oscila entre um texto de teor literário e uma narrativa acerca 

das atrozes experiências do sobrevivente e testemunho da desumanização de carrascos e 

vítimas. Esse fio condutor alinha as suas obras, desvelando sentimentos de 

perplexidade, indignação, incredulidade, dúvida. A perplexidade de seu primeiro 

escrito: E isto é um homem?, tem ressonância na escrita de Semprum, outro 

sobrevivente que erige sua escrita marcada pela estupefação A escrita ou a vida?. que, 

na condição de sobrevivente, testemunhou os últimos suspiros de Halbwachs. Viveu 

ante a convicção de que tudo aquilo que lhe aconteceu é da ordem do indizível porque a 

experiência de Buchenwald foi invivível. Diante desse temor a escrita é uma denúncia, 

sem ser possível contar coma comprovação dos “gestores” dos campos de concentração, 

que negam ou empurram essas experiências para o esquecimento. De resto, Halbwachs, 

Semprun e Primo Levi, fazem emergir a forcada escrita na produção de memória, 

particularmente no que tange ao irrepresentável, ao que margeia o esquecimento, à 

negação ou ao apagamento. 
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PROTOCOLOS SOCIALIZADORES E SUBMISSÃO FEMININA NAS 

RELAÇÕES CONJUGAIS VIOLENTAS. Maria de Fátima Scaffo (Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores, Rio de Janeiro, RJ) 

A educação transmitida no seio familiar pode ser vista como a primeira experiência de 

assimetria nas relações interpessoais. Como principal agente de transmissão do legado 

cultural, a mãe empreende sobre sua filha ensinamentos acerca do que seja o ser mulher, 

ou seja, protocolos que, geracionalmente, contêm cerceamento da liberdade, 

disciplinarização, controle e manutenção de reprodução de sistemas de hierarquização. 

Dentre as várias transmissões protocolares de mãe para filha, priorizamos a submissão 

em relação à violência conjugal, terreno fértil para o assassinato de mulheres, cujo alto 

índice atravessa gerações chegando à contemporaneidade. O principal objetivo deste 

estudo foi examinar a influência da transmissão geracional psíquica dos protocolos de 

gênero de mãe para filha como dispositivo de submissão feminina frente à violência 

conjugal. Para tal foi elaborada entrevista semi estruturada contendo 10 itens que 

investigaram prioritariamente a influência dos protocolos de gênero transmitidos pelo 

discurso materno na submissão feminina frente à violência conjugal. Este instrumento 

foi aplicado em 10 mulheres que sofreram tentativas de assassinato por parte de seus 

cônjuges. Estas mulheres foram entrevistadas no Opção – Centro de Qualidade de Vida, 

no município de Niterói – RJ, entidade não governamental que atende a mulheres 

vítimas deste tipo de agravo. Como aporte teórico para análise foi utilizado o método 

Histórias de Vida pelo fato deste atender a representatividade do todo a ser alcançado 

pela unidade, evocar a memória, bem como proporcionar informações sobre a trajetória 

pessoal e perspectiva de vida. Resultados encontrados: aquisição, acomodação e 

repetição das vivências maternas, presença de traços mnêmicos oriundos da família 

nuclear que as direcionam, naturalização do comportamento masculino e consequente 

submissão à violência; forte presença da reedição de práticas de alheamento a exemplo 

da mãe; permanência na relação violenta por zelo à família, em especial aos filhos; 

esperança de mudança do comportamento do cônjuge; medo de ser morta, e 

paradoxalmente, negação do perigo de morte iminente. Considerações finais: Nossa 

investigação apontou que, ainda na atualidade, a mulher, mesmo a despeito de todos os 

avanços em diferentes esferas, ainda apresenta certa dependência afetiva do cônjuge ou 

parceiro afetivo. Na atualidade, independente das condições sócio econômica e cultural 

da mulher, são encontrados estereótipos que a fragilizam e dificultam a tomada de 

decisão de romper com parceiros violentos. A permanência prolongada ou não nestas 

relações tem aumentado significativamente o índice de mortalidade feminina. Quanto ao 

processo de transmissão geracional psíquica dos protocolos de gênero (TGPPG) de mãe 

para filha, observamos a manutenção de crenças que asseguram a continuidade do lugar 

subalterno da mulher no ordenamento social. A força dos traços mnêmicos adquiridos 

durante o processo de socialização interfere na subjetivação da mulher, dificultando a 

apropriação de seu desejo, exigindo a repetição do modelo materno, sua principal 

referência. Esta ocorrência se dá, sobretudo, nos conteúdos enigmáticos que ficaram 

aprisionados nos inter-ditos das experiências pretéritas na família nuclear. A exemplo da 

mãe que prioriza a família, os filhos e o casamento às vezes em detrimento de sua 

transformação e autonomia. 
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Mesa Redonda: AS CONSEQUÊNCIAS DO ENCARCERAMENTO POR 

SENTENÇA DE CONDENAÇÃO E MEDIDA DE SEGURANÇA: CAMINHOS E 

DESCAMINHOS DE EX-PRESIDIÁRIOS E DESINTERNADOS DO SISTEMA 

PENITENCIÁRIO 

 

AMBIENTAÇÃO DO EGRESSO NO RETORNO À VIDA FORA DA PRISÃO: 

ESTRANHAMENTO, RUPTURA COM A CULTURA PRISIONAL E 

REAQUISIÇÃO DE ANTIGOS HÁBITOS. Francisco Ramos de Farias 

(Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Programa de Pós-Graduação em 

Memória Social) 

Introdução: A marcante transformação do preso decorrente do processo de prisonização 

corresponde à internalização e assimilação dos padrões vigentes na instituição prisional, 

estabelecidos, quase sempre, pelos internos mais endurecidos, mais persistentes e menos 

propensos a melhoras, além das normas disciplinares da própria prisão. De certo modo, 

adaptar-se à vida carcerária implica formar hábitos, internalizar qualificações e atitudes 

de criminoso habitual. Daí, faz-se necessária a produção de habilidades, bem como a 

expressão de capacidades de acomodação a situações novas. Para tanto, o preso tem 

somente duas alternativas: ou bem desempenha suas habilidades ou então perece. A 

prisão estruturada em termos de mecanismos de punição volta-se, como outras 

instituições, sobretudo à transformação de determinados personagens produzidos 

socialmente como o anormal, o criminoso e outras categorias consideradas como 

desviantes. Notadamente é no ambiente prisional que o criminoso, uma vez condenado, 

tanto poderá aperfeiçoar suas técnicas em relação à prática do crime, como também 

pode abrir mão delas em prol da escolha de outros objetivos de realização para sua vida. 

Sendo assim, a prisão consiste em propiciar o abandono, pelo preso, dos hábitos de vida 

em liberdade para a construção de novos hábitos, desta feita, totalmente voltados à 

adequação ao ambiente prisional. O egresso do sistema penitenciário, em certo sentido, 

contraria a expectativa da sociedade acerca de que o criminoso, uma vez capturado pelo 

aparato de segurança e condenado ao enclausuramento pelo sistema judiciário, não 

deveria mais voltar ao convívio em liberdade. Nesse sentido, a exclusão do criminoso 

da convivência com pessoas livres e o subsequente enclausuramento continuam sendo 

considerados, pela sociedade e consagrados pelo poder judiciário como a forma mais 

eficaz e legítima de punição, seja na proteção dos bens jurídicos, seja na segurança da 

sociedade. Por isso, alimenta-se a ingênua ideia de que a reclusão do criminoso traz 

alívio à sociedade pelo fato de ser uma prática utilizada para segregar o mal. Objetivos: 

Pretende-se promover a ambientação do egresso à vida em sociedade, elaborando 

dispositivos para a prestação de assistência social, psicológica, educacional, jurídica, 

contribuindo sobremodo para a construção ou reconstrução da condição de cidadania e 

circulação no contexto das relações sociais. Para tanto, serão empreendidas ações no 

Laboratório de Práticas Sociais e Pesquisas sobre Violência (LPSPV) do Programa de 

Pós Graduação em Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro. Considerando essas possibilidades o propósito do presente projeto é criar 

condições para atuar junto ao egresso nos diferentes momentos que se configuram após 

a saída da prisão. Em princípio, intervir nesse momento do viver em fronteira, quer 

dizer, fora da prisão, mas ainda muito aprisionado ao espaço prisional pela presença da 

cultura prisional. Trata-se de um estágio de transitoriedade, em relação ao qual o 

egresso encontra-se bastante vulnerável. Método: A cartografia será o encaminhamento 
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metodológico adotado nessa investigação, estando centralizada na construção da 

memória de egressos oriundos do sistema penitenciário no Estado do Rio de Janeiro, 

bem como da implementação e execução de estratégias assistenciais no âmbito do 

LPSPV. A investigação desdobra-se em três etapas metodológicas: 1. levantamento de 

material bibliográfico; 2. levantamento documental, com vistas ao conhecimento dos 

registros realizados por instituições oficiais sobre o processo de saída da prisão; 3. 

Realização de entrevistas em grupo. A análise dos dados baseia-se no método histórias 

de vida para futura discussão de forma que os resultados possam proporcionar novos 

rumos para intervenção sobre o tema proposto. Configura-se a análise em quatro etapas: 

a) entender a posição de permanência e subalternidade do egresso à prisão, face ao 

processo de institucionalização à prisão; b) identificar se a transmissão de valores 

referentes à internalização da cultura prisional pode funcionar como dispositivo 

mnêmico para a continuidade da submissão, mesmo depois da saída da prisão; c) 

investigar se os planos do egresso ainda se encontram impregnados pela memória 

relativa à condição de preso; e, d) analisar se os processos de construção identitária, 

refletem-se, de forma significativa, nas dificuldades de elaboração de projetos de vida. 

Resultados: Cabe salientar que o processo de construção dos dados, em situação de 

campo, encontra-se ainda em andamento. Contudo da execução do planejamento 

preconizado decorre o entendimento e a constatação de que o preso pode sair da prisão 

de três maneiras: a. liberdade definitiva, b. livramento condicional e, c. fuga. Esse 

terceiro tipo não efetiva, para o preso, a condição de egresso, pois somente reafirma a 

condição de criminoso com o agravante de desobediência em seguir as normas da prisão 

conforme preconiza a Lei de Execução Penal. Ainda, observa-se que as técnicas 

disciplinares da prisão afetam o egresso no contexto de sua subjetividade, ou seja, a 

passagem por instituições prisionais deixa uma marca subjetiva que se estende à vida 

pós-prisão, seja na evidenciação dos efeitos de prisonização, seja na atenuação dos 

estigmas. Há uma constância considerável nas narrativas dos egressos no tocante à 

dificuldade de se libertarem dos efeitos do cárcere o que tem um peso acentuado no 

processo de sua ambientação às condições de vida em liberdade. Em certo sentido, a 

saída da prisão sinaliza, para o egresso, um momento em que fica patente o polo 

opressivo do sistema prisional e também há o peso do contexto social que critica o 

sistema jurídico por ter liberado da prisão um homem supostamente perigoso. Sendo 

assim, é comum o egresso sentir-se desorientado com a sensação de desordem e 

desatino em relação aos projetos para a vida em convívio social depois da prisão. 

Conclusões: Deduz que se o egresso enfrenta dificuldades para ambientar-se ao 

convívio da vida em liberdade, certamente, a prisão deixou de realizar algumas de suas 

funções, não só ao acentuar a estigmatização da população carcerária oriunda das zonas 

marginais, como também pelo fato de atuar para atender a outros objetivos não 

diretamente explícitos, visto que o sistema de produção de um dado contexto social 

funciona de modo a produzir formas de punição que sejam correspondentes às suas 

relações de produção. É por essa vertente que se planeja estratégias de ação que possam 

servir na construção da nova identidade do egresso, juntamente com elaboração pela 

perda das identidades de criminoso e de preso, uma vez que esses traços identitários não 

têm mais serventia. Neste sentido, a saída da prisão é um processo que tem uma 

fronteira muito tênue. Por um lado, há o sentido do sonho físico de liberdade, rompendo 

com o caráter simbólico do aprisionamento e, por outro, instaura um estágio de vida que 

tem duas faces contraditórias: o egresso não está mais preso, contudo, não é totalmente 

livre dessa condição em função dos traços marcantes da prisão dos quais não consegue 

se desvencilhar. Dito em outras palavras: há um rompimento imediato com a prisão, 
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mas não com as sequelas do processo de prisonização. Por isso, o egresso tem que 

construir uma nova condição de vida para superar um impasse: ao sair da prisão não é 

mais preso, tampouco é, ainda, o que virá a ser, podendo inclusive, cair na reincidência. 

Para tanto, é preciso uma atenção cuidadosa da parte dos programas de apoio para a 

ambientação do egresso, fazendo-o desvincular-se da prisão, considerando que a saída, 

geralmente, acontece de forma abrupta sem qualquer preparo pela instituição prisional, 

ou seja, o egresso deve reconhecer sua condição de egresso admitindo-a para si mesmo 

e ritualizar a saída da prisão, no sentido de superar a condição de preso e sua perda, 

principalmente para alguns em função dos vínculos estabelecidos no ambiente 

carcerário. 

Apoio financeiro/Bolsa: Bolsista Produtividade CNPq PQ 2 

Nível do trabalho: Pesquisador - P 

Palavras-chave: Ambientação; Cultura Prisional; Egresso. 

Área da Psicologia: JUR - Psicologia Jurídica, Forense e Criminal 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E REDES SOCIAIS DE ATENDIMENTO A EGRESSOS E 

CUSTODIADOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO: AS EXPERIÊNCIAS DO 

LPSPV E DA PEB. Lobelia da Silva Faceira (Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro - Programa de Pós-Graduação em Memória Social) 

As políticas públicas voltadas para o homem em condições de privação de liberdade, bem 

como para o egresso do sistema penitenciário conformam uma rede social de atendimento 

que envolve setores serviços públicos, organizações não governamentais e parcerias com 

instituições de iniciativa privada. Nesse sentido situamos dois empreendimentos voltados 

para essa finalidade: a assistência a egressos que tem lugar no Laboratório de Práticas 

Sociais e Pesquisa sobre Violência (LPSPV) em parceria com o Banco da Providência e as 

atividades extensionistas realizadas na Penitenciária Esmeraldino Bandeira situada no 

complexo penitenciário de Gericinó no Estado do Rio de Janeiro. No que concerne ao 

planejamento e execução de atividades nesses dois universos, objetiva-se apresentar o 

trabalho do LPSPV desenvolvido com a população egressa do sistema penitenciário do Rio 

de Janeiro, problematizando a ausência de políticas públicas voltadas ao atendimento desse 

público alvo e a configuração de redes sociais como uma possibilidade de inserção social 

dessa população. Convém salientar que há um vácuo do Estado no atendimento das 

diferentes modalidades de assistências preconizadas pela Lei de Execução Penal (LEP). O 

LPSPV está vinculado ao Programa de Pós Graduação em Memória Social (PPGMS) da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), criado em 2012 no âmbito do 

projeto de pesquisa “A construção da memória da educação prisional no estado do Rio de 

Janeiro”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

(FAPERJ), pelo Edital Pensa Rio 2011. O laboratório foi idealizado com vistas a atender a 

demanda de diferentes projetos de pesquisa e extensão, que tematizam a relação entre a 

violência, a criminalidade e a memória social, bem como apresenta-se como uma outra 

modalidade de atividades: prestar assistências aos egressos do sistema penitenciário que 

encontrem dificuldades no planejamento de condições para a ambientação à vida após um 

período de encarceramento. Além disso é um espaço acadêmico voltado para a construção 

de um banco de dados sobre a população atendida, afinando-se com o campo de estudos 

interdisciplinares que têm a proposta de produzir conhecimentos sobre a Memória Social e a 

construção do processo dinâmico na vida social, sendo a mesma considerada um campo de 

disputas que inclui processos múltiplos de produção e articulação das lembranças e 

esquecimentos dos diferentes sujeitos sociais. De resto, LPSPV tem por metas: propiciar a 

produção e socialização de conhecimentos sobre a temática da violência, criminalidade e 

prisão; fortalecer a relação entre laboratórios, grupos e linhas de pesquisa, no âmbito 

nacional e internacional relativos a área temática proposta; prestar atendimento à população 

egressa do sistema penitenciário, com a proposta de contribuir com a inserção da mesma 

nos diversos aspectos da vida social (trabalho, educação, saúde, assistência jurídica); e, 

incentivar atividades de capacitação do pessoal envolvido nas pesquisas e atividades 

extensionistas. As práticas sociais realizadas no LPSPV seguem as diretrizes das políticas 

públicas penais, coadjuvando-se com a implementação de programas voltados para os 

egressos do sistema penitenciário, visando, prioritariamente, a reflexão em termos da 

produção de condições para o retorno à vida fora do ambiente prisional. A efetivação desses 

práticas consiste no acompanhamento da trajetória desses egressos, considerando tanto o 

impacto do ambiente fora da prisão, após uma longa permanência de custódia prisional, 

quanto o longo processo de desconstrução e abandono dos hábitos assimilados na prisão. 

Agindo nessa direção, o Laboratório acompanha, de perto, as diretrizes da política criminal 

brasileira, centrando-se na compreensão da maneira como o Estado, com seus diversos 

aparatos de atuação, responde às questões da criminalidade e do encarceramento expressivo 

no Brasil nas três últimas décadas. Em face do exposto, a funcionalidade do Laboratório 
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configura-se em três vertentes interligadas. Em um primeiro momento realiza-se uma 

mapeamento dos programas existentes para apoio ao egresso do sistema penitenciário. Em 

seguida, focaliza-se as políticas públicas de apoio ao egresso, tanto em termos de sua 

implementação quanto de sua aplicação. Por fim, estabelece-se parcerias com instituições 

de iniciativas estatal e privada no sentido de planejar estratégias de intervenção destinada 

aos egressos. No último trimestre do ano de 2014, com a proposta de efetivar atendimento 

aos egressos e pessoas privadas de liberdade, o LPSPV realizou uma parceria com o Banco 

da Providência, que possibilitou a ampliação do quantitativo de atendimentos sociais da 

referida instituição, a efetivação da atuação do Serviço Social do LPSPV e ainda o 

desenvolvimento de pesquisas e projetos de intervenção. Essa parceria se justifica por 

vários motivos: primeiro, por ser o Banco da Providência uma instituição de caráter 

assistencial. Em segundo lugar, a sua localização facilita o acesso do egresso, uma vez que 

o Laboratório localizado na Urca não tem acesso tão fácil (somente duas linhas de ônibus). 

E, enfim, pela proximidade do Banco da Providência do Patronato Magarinos Torres 

instituição da SEAP onde ficam os presos em liberdade condicional e liberdade provisória. 

Essa proximidade tem reflexão no gasto com deslocamento que, muitas vezes, os egressos 

não dispõem de montante para realizá-lo. O Banco da Providência, fundado há 56 anos, por 

Dom Hélder Câmara, é uma organização social que atua de maneira conjunta com as 

políticas públicas na busca da redução da desigualdade social no Estado Rio de Janeiro. 

Tem como missão reduzir a extrema pobreza no município do Rio de Janeiro, mediante a 

realização de projetos de capacitação profissional e geração de renda visando o 

desenvolvimento humano e social de jovens, adultos e famílias que vivem em situação de 

pobreza na cidade. Executa as suas práticas com ações de acolhimento, capacitação para o 

trabalho, geração de renda e fortalecimento das lideranças locais. Trata-se de um 

empreendimento que busca equilibrar a orientação geral de assistências a determinadas 

pessoas e as condições mínimas para operacionalizá-las, no sentido do estabelecimentos de 

procedimentos e estratégias de intervenção pautadas em diretrizes voltadas para aplicação 

no contexto das relações sociais. Da parceria do LPSPV com o Banco da Providência foi 

estabelecido uma acordo de intervenção e também a produção de uma cartilha, contendo 

informações que orientem e esclareçam aos egressos do sistema penitenciário do Estado do 

Rio de Janeiro. a finalidade da produção dessa cartilha é, sobretudo, garantir o acesso do 

egresso do sistema penitenciário a informações sobre seus direitos e deveres que venham a 

ser utilizadas no gerenciamento de sua vida fora dos muros prisionais. No ano de 2015 o 

LPSPV também passou a integrar suas ações ao Projeto de Extensão Universidade e Prisão: 

um diálogo crítico e dialético, que é desenvolvido pela Escola de Serviço Social em parceria 

com a SEAP. O referido projeto desenvolve, desde 2011, um trabalho socioeducativo com 

os internos da Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira, propiciando a reflexão de 

temas diversos do cotidiano prisional e da vida social, através de filmes, documentários e 

técnicas de dinâmicas de grupos diversas (já foram atendidos cerca de 700 presos). O 

projeto também realiza o Grupo de Estudo, com o objetivo de apresentar bibliografia 

diversificada sobre a área temática aos discentes, constituindo um espaço de leitura, debate 

e construção de um referencial teórico, que dê subsídios às etapas de investigação e 

intervenção. 

Nível do trabalho: Pesquisador - P 

Palavras-chave: Políticas públicas; Assistência ao egresso; Trabalho na prisão. 

Área da Psicologia: JUR - Psicologia Jurídica, Forense e Criminal 
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IMPASSES E PROPOSIÇÕES NA REINSERÇÃO PSICOSSOCIAL DE 

EGRESSOS LOUCOS CRIMINOSOS DA ATUAL POLÍTICA CRIMINAL 

BRASILEIRA. Ana Luiza Gonçalves dos Santos (Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária - Universidade Estácio de Sá) 

A utilização do termo “louco criminoso” objetivou marcar a produção social da 

associação das categorias “doença mental” e “crime” entre os séculos XVIII e XX que 

culminou na emergência de uma nova instituição de enclausuramento, o Manicômio 

Judiciário, destinada à institucionalização, pela medida de segurança, de pessoas adultas 

com transtorno mental em conflito com a lei na sociedade brasileira. Anterior ao 

processo de institucionalização em Manicômio Judiciário, a destinação oscilava entre 

polos distintos, de punições exemplares, encarceramento e banimento social ou a 

entrega do louco à família sem institucionalização até os meados do século XIX. Até 

então não havia uma política precisa acerca do destino dessas pessoas, sendo as práticas 

bastante ambíguas e imprecisas. A partir do século XX, com a criação na cidade do Rio 

de Janeiro da primeira instituição dessa natureza, a institucionalização tornou-se 

naturalizada e com a criação dos Manicômios Judiciários, o entrelaçamento dos saberes 

do Direito e da Psiquiatria a transformou em processo kafkaniano de julgamentos 

perpétuos até a denominada “cessação de periculosidade” ou avaliação do risco social. 

O desmonte da periculosidade na medida de segurança e reinserção psicossocial do 

egresso “louco criminoso” reflete essa produção histórica e avança com dificuldades no 

Brasil, espelhando também os impasses ocorridos em outros países no tocante à criação 

dessas instituições bem como ao seu fechamento, momento em que a população de 

pessoas marcadamente institucionalizadas foram colocadas em condições precárias de 

convívio social. Com a finalidade de ilustração, realizou-se um estudo de caso do 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho (HCTP) no Rio de 

Janeiro cuja reinserção dos últimos pacientes de longa permanência nos dispositivos de 

saúde mental ocorreu em 29/02/2016. A produção de um trabalho em rede composta por 

múltiplos atores sociais e a política intersetorial aponta os entraves e o percurso 

cartográfico possível neste HCTP. Foi necessário o envolvimento de representantes 

municipais e estaduais no objetivo institucional, os Centros de Atenção Psicossociais 

(CAPS) não se percebiam como herdeiros naturais, transparecia que a rede de saúde 

mental não daria conta desse tipo de louco com histórico criminal, aspecto esse 

claramente presente na ata de memória da reunião de rede do Conselho Nacional de 

Justiça. Os serviços residenciais eram disponibilizados após longo tempo de discussão e 

frequência dos desinternados nos CAPS. Contudo, a frequência contínua dos 

desinternados de longa permanência para as atividades propostas nos CAPS não 

resultou na total reinserção nos serviços residenciais terapêuticos e acompanhamentos 

em moradias assistidas de forma plena. Os serviços de saúde mental territorial 

necessitavam redistribuir as vagas entre serviços privados que se descredenciaram do 

SUS ou sofreram interdições judiciais devido ao alto número de mortalidade de 

internados, além dos abandonos familiares de pacientes graves. O retorno destes à saúde 

mental foi blindado com uma ação judicial da Vara de Execuções Penais na solução o 

problema do “núcleo duro” do acompanhamento externo dos desinternados restantes 

fora da esfera da Penal. O resultado foi a total reinserção sob a pressão da possível 

privação de liberdade dos responsáveis da saúde mental do município do Rio de Janeiro 

e dos municípios do Estado. Após este fato, encontros continuados entre HCTP do Rio 

de Janeiro, Defensoria Pública, CAPS parceiros e o Observatório Nacional de Saúde 

Mental e Justiça Criminal atualmente revezam-se no HCTP Henrique Roxo e espaços 

do Fórum cedidos pela Defensoria Pública. Há a proposição de protocolos 
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fundamentadores das corresponsabilidades e reconhecimento da interseção entre os 

serviços na produção de dados subsidiadores do planejamento futuro das demandas de 

acordo com o orçamento direcionado à saúde mental. Contudo, o fim abrupto da 

instituição hospitalar, embora já tivesse sido anunciado, não solucionou os diferentes 

problemas que até então haviam: as dificuldades de efeitos decorrentes de uma 

prolongada estadia com renovações contínuas de medidas de segurança, a 

impossibilidade no tocante à ajuda de amigos e familiares na recepção dos egressos 

desinternados em face da precariedade na dinâmica da rede de serviços de saúde mental, 

a não existência de espaços de acolhimento para os desinternados que viviam em 

“abrigos” construídos no interior do hospital e que foram desativados, entre tantas 

outras situações que podemos elencar. Em certo sentido, a desinstitucionalização traz a 

marca de um processo em andamento com muitas incertezas quanto ao destino da 

população que se encontrava sob custódia para tratamento psiquiátrico. Quer dizer, 

muitas alternativas devem ser viabilizadas no sentido de concretização da política de 

desinstitucionalização para evitar o destino das pessoas que em função da lei 

antimanicomial tiveram de adaptarem a situações de vida em relação às quais não 

estavam física e psiquicamente preparadas. 

Nível do trabalho: Pesquisador - P 

Palavras-chave: Loucos criminosos; Reinserção Psicossocial; Manicômios 

Judiciários. 
Área da Psicologia: JUR - Psicologia Jurídica, Forense e Criminal 
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Mesa Redonda: ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO ENSINO SUPERIOR 

 

ATIVIDADES DE GRADUANDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O 

PSICÓLOGO PROMOVENDO INTEGRAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA NA 

FORMAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA. Sandra Regina Gimeniz-Paschoal 

(Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- UNESP - Marília-SP). 

A Psicologia e a Fonoaudiologia são áreas de interface que apresentam forte 

componente interdisciplinar. Ambas podem tecer relações de complementariedade e 

parceria em aspectos teóricos e aplicados, sobretudo se confluírem para o ambiente 

escolar, que é de grande influência para o desenvolvimento humano integral. Entretanto, 

são escassos trabalhos que tratem desta interface, em especial na formação inicial de 

fonoaudiólogos. O objetivo deste trabalho é relatar atuação do psicólogo na formação 

superior do fonoaudiólogo, mais especificamente com a realização de atividade de 

integração teórico-prática de graduandos em escola de educação infantil. O estudo foi 

realizado no curso de graduação em Fonoaudiologia de uma universidade pública do 

Estado de São Paulo, mais especificamente em sala de aula onde era ministrada 

disciplina curricular que abordava conteúdos relativos à Psicologia do 

Desenvolvimento, bem como em uma escola de educação infantil, onde ocorreram as 

atividades teórico-práticas dos graduandos. Participaram todos os 18 graduandos 

matriculados em disciplina obrigatória do terceiro ano. Foram utilizados diversos 

impressos (Termos de Consentimento, manual de instruções para graduandos, roteiro de 

planejamento de atividades educativas, questionário para os graduandos, roteiro de 

entrevista com a coordenação da escola, roteiro de apreciação dos profissionais da 

escola sobre as atividades dos graduandos e materiais educativos). Os procedimentos de 

ensino envolveram os graduandos em atividades que trabalhavam aspectos teóricos 

(ligados à psicologia do desenvolvimento humano, à realização de atividades lúdicas 

promotoras do desenvolvimento e à prevenção de acidentes infantis, os quais 

representam sério agravo ao desenvolvimento infantil) e aspectos práticos 

(planejamento de atividades, preparação de material lúdico a partir de sucata e treino 

para aplicação do planejamento), valorizando a integração teórico-prática voltada para o 

desenvolvimento de diversas habilidades gerais e específicas do graduando e 

contribuições para a população escolar: crianças, profissionais da escola e famílias dos 

escolares. Como resultados, os graduandos, divididos em quatro grupos, realizaram 

planejamento das atividades, tanto em sala de aula como extra-sala, com contínuo 

feedback da docente psicóloga, realizaram visitas na escola de educação infantil, para 

obter subsídios para preparação das atividades e para executar na escola de educação 

infantil as atividades lúdicas planejadas, associando um tema de promoção do 

desenvolvimento, que abrangia atividades psicomotoras, e um tema de prevenção de 

acidentes, na seguinte conformidade: atropelamento e estruturação espacial, intoxicação 

e coordenação dinâmica geral, quedas e equilíbrio, queimadura e esquema corporal. 

Todos os graduandos relataram aspectos positivos das atividades para sua formação e 

para perspectivas de atuação futura, aprovaram as estratégias utilizadas pelo psicólogo e 

sugeriram continuidade das atividades para as próximas turmas de graduandos da 

disciplina. Todos os profissionais da escola também relataram aspectos positivos acerca 

das atividades realizadas pelos graduandos, sendo destacado pela coordenação a 

contribuição para a formação em serviço dos profissionais. Concluiu-se que a atuação 

do psicólogo pode ocorrer com pertinência em curso superior de área afim, como a 

graduação em Fonoaudiologia, sobretudo na condução de atividades de integração 
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teórico-prática, contribuindo para a formação dos graduandos e ao mesmo tempo para o 

alcance dos objetivos propostos pelas Diretrizes curriculares da graduação em 

Psicologia, ampliando possibilidades de atuação. 

Apoio financeiro/Bolsa: Fundo de Auxílio à Pesquisa da Faculdade de Filosofia e 

Ciências da UNESP-Marília-SP. 
Nível do trabalho: Doutorado - D 

Palavras-chave: Psicologia, Fonoaudiologia, Formação 

Área da Psicologia: ESC - Psicologia Escolar e da Educação 

 

 

  



 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 46ª Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira de Psicologia – Fortaleza, 2016 – ISSN 2176-5243 

 

DESCOBRINDO QUEM SOU E PARA ONDE QUERO IR: UM ESTUDO COM 

UNIVERSITÁRIOS PAULISTAS. Teresa Helena Schoen (Universidade Federal de 

São Paulo – UNIFESP - São Paulo (Vila Clementino), SP, Departamento de Pediatria). 

Uma das tarefas essenciais da adolescência, agora postergada para a fase do adulto 

jovem, é a formação da identidade. Segundo a teoria Psicossocial, é uma construção 

bem organizada do ego, composta de valores, crenças e metas com os quais o indivíduo 

está solidamente comprometido, provendo um sentido coerente de individualidade. No 

processo de construção da identidade observa-se duas dimensões: exploração, que é um 

período de análise de opções, estudo de valores, experimentação de caminhos; e 

comprometimento, que é a escolha relativamente firme, que serve de base ou guia para a 

ação. Os indivíduos exploram basicamente dois domínios: ideológico, o qual 

compreende o conjunto de valores e crenças que guiam as ações, debatendo temas como 

religião, política, filosofia de vida, ou ocupação; e interpessoal, compreendendo as 

questões relativas ao relacionamento entre as pessoas, como amizade, família ou papel 

de gênero. A presença ou ausência das dimensões indicam os quatro estágios de 

identidade: ‘moratória’, ‘pré-fechamento’, ‘identidade estabelecida’ e ‘difusão de 

identidade’. O ensino superior é considerado um período de moratória 

institucionalizado, para a descoberta de quem a pessoa é, quais valores possui, quais 

caminhos deseja seguir pela vida. Este estudo avaliou o estado de identidade de 

estudantes universitários do estado de São Paulo. Participaram 658 alunos, sendo 436 

(66,3%) do sexo feminino, com idades de 17 a 35 anos, de 40 cursos e 32 instituições 

diferentes. Responderam ao EOMEIS II, uma escala tipo Likert para verificar o estado 

de identidade; o Critério Brasil, para avaliar o nível socioeconômico; e um questionário 

sociodemográfico, em sala de aula ou em suas residências, utilizando a técnica 

metodológica “bola de neve”. No instrumento, o estado ‘identidade estabelecida’ obteve 

a média mais alta no domínio ideológico (31,8) e no domínio interpessoal (33,1). 

‘Moratória’ foi o estado prevalente (ideológico: 61,2%; interpessoal: 60,3%) e 

‘identidade estabelecida’ o com menor frequência (ideológico: 8,1%; interpessoal: 

10,3%). Houve associação estatisticamente significante entre os estados de identidade 

em ambos os domínios e o período em que os participantes estudavam (mais estudantes 

de curso diurno em ‘moratória’), o sexo (feminino em ‘moratória’; masculino em 

‘difusão de identidade’), o tipo de faculdade (particular em ‘pré-fechamento’; pública 

em ‘moratória’), se trabalhavam (aqueles que não trabalhavam se encontravam mais em 

‘moratória’), o estado civil (mais casados em ‘identidade estabelecida’) e a instrução do 

pai (efeito diferente de acordo com o domínio). Os resultados deste estudo aproximam-

se aos obtidos por pesquisadores em outras culturas. As Instituições de Ensino Superior 

podem ser locais em que se encoraja a exploração ativa dos elementos constitutivos da 

identidade. Entretanto, muitos jovens podem estar enfrentando esta moratória 

institucional sem aproveitar as diferentes oportunidades que a universidade oferece para 

o jovem pensar a respeito de si mesmo e do mundo. 
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REPERTÓRIO DE HABILIDADES SOCIAIS EM ESTUDANTES DE UM CURSO 

DE PSICOLOGIA. Graziela Sapienza (Pontifícia Universidade Católica do Paraná – 

PUC - PR) 

O mundo do trabalho requer profissionais cada vez mais tecnicamente habilitados. A 

graduação tem por objetivo principal suprir essa demanda. Porém, atualmente, verifica-se 

que somente a habilidade técnica não é suficiente para garantir um bom desempenho em sua 

função, independente de qual seja. Um diferencial bastante importante está relacionado à 

competência social e mais estritamente às habilidades sociais. Ser socialmente habilidoso 

contribui para o desempenho adequado de competências técnicas e interpessoais. Destaca-se 

a importância da qualidade das relações interpessoais para algumas ocupações, em especial 

a de psicólogo, devido aos processos de trabalho característicos da profissão que podem 

incluir a valorização do trabalho em equipe, a intuição, a criatividade e a comunicação 

efetiva. Há uma exigência crescente de profissionais da psicologia com alto nível de 

competência social, pois esses profissionais são mais assertivos, mais empáticos, mais 

motivados, apresentam menos problemas de saúde e maior satisfação em relação ao seu 

trabalho. Entretanto, a literatura indica que estudantes de Psicologia podem apresentar 

déficits no seu repertório de habilidades sociais, tanto no início quanto no final do curso. E, 

nesse sentido, esses estudantes, quando formados, podem ter prejuízos no desempenho de 

suas funções. O objetivo inicial deste trabalho foi avaliar o repertório de habilidades de 

estudantes de psicologia em diferentes níveis da graduação. Participaram desse estudo 

estudantes de psicologia do início (1º semestre), meio (5º. semestre) e final do curso (10º 

semestre). Os instrumentos utilizados foram o Inventário de Habilidades Sociais. De 114 

alunos que preencheram os questionários, a grande maioria era do sexo feminino (n=96). 

Poucos alunos haviam cursado uma graduação anterior (n=14) e quase metade fazia ou já 

tinha feito estágio (n=52). Os resultados mostraram que os alunos do último período não 

apresentam índice de habilidades sociais mais alto quando comparados aos alunos dos 

primeiros períodos ou do meio do curso, indicando que o curso de psicologia, por si só, não 

parece desenvolver habilidades socais nos alunos. Esses resultados indicaram a necessidade 

de uma ação para desenvolvimento dessas habilidades, já que quase metade dos alunos 

indicaram já estarem inseridos no mundo do trabalho. Assim, os estudantes que 

responderam aos questionários foram convidados a participar de um grupo de 

desenvolvimento de habilidades. Foi organizado um grupo com 10 integrantes, 

independente do período. Esses alunos participaram de um workshop sobre habilidades 

sociais com atividades teóricas e práticas (treino de habilidades sociais), semanalmente 

durante três meses. Todos os que participaram do tiveram aumento nos índices de 

habilidades sociais e, em especial, nas habilidades específicas de empatia, assertividade e 

civilidade. Esses resultados mostraram que estratégias mais direcionadas para o treinamento 

de habilidades sociais em estudantes de psicologia pode auxiliar no desenvolvimento de 

habilidades importantes para as relações interpessoais que fazem parte dos processos de 

trabalho do psicólogo. Parece fundamental que a graduação em psicologia promova o 

desenvolvimento de habilidades sociais, através de atividades optativas ou extracurriculares 

(por exemplo, workshops), concomitante à formação técnica-profissional e que acompanhe 

o percurso de formação desse futuro psicólogo, formando, com isso, profissionais com 

maior chance de sucesso no mundo do trabalho. 
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Mesa Redonda: ATUAÇÃO E PESQUISA EM PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL NO MARANHÃ 

PSICOLOGIA ESCOLAR NA CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA 

POLÍTICA INSTITUCIONAL INCLUSIVA EM UMA IES DO MARANHÃO.  Pollianna 

Galvão (Núcleo de Estudos em Psicologia na Educação do Maranhão (NEPEMA), 

Universidade CEUMA (São Luís-MA) 

Diante de um cenário onde educação especial tem sido alvo de ações políticas para a construção 

de espaços sociais menos excludentes, enfatiza-se a importância em se provocar reflexões 

relativas ao compromisso da Psicologia junto aos contextos educacionais inclusivos da 

atualidade, especialmente, nesse caso, no âmbito da Psicologia Escolar/Educacional na 

Educação Superior. No Brasil, a principal política educacional que orienta o processo 

educacional especializado é a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, promulgada em 2008 pela Secretaria de Educação Especial do Ministério 

da Educação. Esta política resguarda, como princípio central, a defesa de que todo educando, de 

todo nível e modalidade de ensino, tem o direito de aprender e participar de um ambiente 

escolar sem nenhum tipo de discriminação, norteando os sistemas de ensino a fornecerem 

estratégias para o atendimento das necessidades educativas especiais. A atuação em Psicologia 

Escolar na Educação Superior deve ressignificar sua prática ante às atuais políticas educacionais 

que pautam a qualidade do sistema de ensino do país, que se deseja ser inclusivo. Defende-se 

que o psicólogo escolar no Ensino superior pode colaborar para a promoção de processos de 

conscientização que mobilize mudanças nas representações e concepções sobre ensino, 

aprendizagem e inclusão de dentro do espaço educativo. Nessa direção, o objetivo dessa 

temática é apresentar um relato de experiência em Psicologia Escolar na construção e 

implementação de uma política institucional inclusiva em uma Universidade privada, com 

destaque a atuação do psicólogo escolar no ensino superior e a discussão sobre a implementação 

de políticas públicas educacionais na Educação Superior. As ações do psicólogo escolar são 

sistematicamente organizadas por quatro eixos orientadores: (1) criação de espaços de 

interlocução entre a equipe multiprofissional (médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas 

ocupacionais, se houver) que acompanha o estudante e a equipe escolar para a elaboração 

conjunta de ações que somem os saberes; (2) acolhimento das demandas dos docentes os 

professores em relação as suas dúvidas, receios, ansiedades, questionamentos e mobilizar 

autonomia docente frente às demandas apresentadas pelo estudante com necessidade de 

educação adaptada; (3) assessoramento do professor para que, de forma autônoma e criativa, 

busque ampliar, revisar, ressignificar e inovar sua didática de ensino, considerando a 

diversidade de meios e linguagens de acesso para a construção do conhecimento; (4) promoção 

de um clima de acolhimento ao educando com necessidades educativas especiais em sala de 

aula e outros espaços da instituição, por meio da criação de estratégias psicoeducativas para o 

desenvolvimento de habilidades sociais dos atores da escola. Instrumentos de atendimento, 

avaliação e acompanhamento da vivência acadêmica são utilizados no trabalho desenvolvido 

pelos psicólogos escolares da Universidade. Espere-se que o relato de experiência da política de 

acessibilidade e inclusão desta IES possa colaborar, pela partilha e troca de experiências, com a 

concretização da Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

no contexto do estado do Maranhão, com vistas à criação de mecanismos e espaços de 

interlocução entre os membros da equipe acadêmica e estudantes, contribuindo para a criação de 

uma atmosfera de acolhimento e interação na comunidade da instituição. 
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CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA NO 

CONTEXTO DA ESCOLA REGULAR: PESQUISA-INTERVENÇÃO COM 

CRIANÇAS AUTISTAS.  Daniel Carvalho de Matos (NEPEMA, Universidade Ceuma; 

Núcleo Evoluir) 

Atualmente, observa-se um cenário das políticas de educação especial voltadas para 

estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) amplamente discutidas para a 

implementação de práticas de inclusão escolar. Nessa direção, a Psicologia Educacional tem 

proposto intervenções junto a esses estudantes e às suas escolas, no assessoramento para o 

desenvolvimento de um ambiente escolar na perspectiva da educação inclusiva. Discute-se 

que esse transtorno é um dos mais desafiadores para o desenvolvimento das habilidades 

necessárias no processo de escolarização formal, tendo em vista as limitações próprias ao 

desenvolvimento do autista. Na ciência psicológica, metodologias da Análise do 

Comportamento Aplicada (ABA) têm sido utilizadas no ensino de habilidades nas quais os 

autistas apresentam deficiência. Essas crianças podem manifestar dificuldade na 

comunicação de necessidades e problemas de interlocução na conversação pela falta de pré-

requisitos. Comumente, isso a conduz ao isolamento social, a não participação das 

brincadeiras com seus pares e ao pouco envolvimento nas rotinas da escola. Pelas 

deficiências de comunicação, esses estudantes pouco compreendem o que é dito e, como 

consequência, podem não manter uma comunicação funcional com palavras, interferindo 

em sua inclusão em salas regulares. Esse trabalho objetiva apresentar resultados de pesquisa 

de intervenções da ABA no desenvolvimento de habilidades junto a 4 crianças com 

autismo, que possuíam de 3 a 4 anos, bem como analisar as mudanças comportamentais no 

ambiente escolar pelo relato dos responsáveis. Os atendimentos tinham duração de 2 horas e 

aconteciam em sessões semanais, na residência e em uma clínica-escola. Utilizou-se como 

estímulos figuras impressas e objetos para as intervenções. Esses recursos são próprios do 

programa ABA, e objetivam desenvolver habilidades como contato visual; correção 

postural; imitação de ações motoras simples e de manipulações com brinquedos; 

seguimento de instruções; nomeação de itens desejados para o acesso aos mesmos; 

nomeação de objetos e de figuras em cartões e de livros didáticos; ensino de respostas 

verbais a perguntas e outros estímulos verbais; pareamentos de objetos e figuras aos seus 

modelos idênticos, aos seus modelos ditados e outras relações arbitrárias. Todas 

apresentaram melhoras nessas habilidades ao longo de 6 meses e os ganhos foram 

estendidos para a escola, onde os professores relataram que as crianças se mantiveram 

concentradas em atividades por mais tempo, iniciando e mantendo contato visual, 

apresentando respostas verbais funcionais com maior frequência e ampliando as 

competências escolares desenvolvidas pelos professores. No contexto familiar, relato 

semelhante foi apresentado pelos responsáveis. O trabalho também envolveu orientações 

aos atores da escola a fim de que se familiarizassem com princípios da ABA e realizassem 

intervenções em sala de aula regular com o objetivo de mudar esses comportamentos e 

fortalecer habilidades necessárias à escola. Os professores relataram avanços no 

desenvolvimento infantil, relacionando o aumento das habilidades sociais na escola às 

mudanças de suas próprias atitudes nas relações com as crianças. Discute-se acerca das 

intervenções fundamentadas em evidências científicas na escola e sobre a relevância de 

políticas de inclusão que contemplem a formação de professores e outros agentes de 

desenvolvimento no contexto da escola, para o fortalecimento da educação especial nesta 

perspectiva inclusiva.      
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NA BUSCA DE UM LOCAL DE COLETA, ENCONTROU-SE UM ESPAÇO DE 

INTERVENÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA PARA 

CEGOS. Rosana Mendes Éleres de Figueiredo (Departamento de Psicologia, 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) São Luís – MA)  

As contribuições da Análise do Comportamento na Educação são amplas e pode-se 

identificar que abrangem variadas linhas de investigação e intervenção, desde a 

construção e o desenvolvimento de uma tecnologia de ensino eficiente, até as discussões 

que apresentam suporte à concepção de como se deve atuar frente à formação de 

professores. Esta concepção se fortalece com os achados na literatura acerca das 

dificuldades que os professores estão enfrentando junto a alunos com necessidades 

especiais; entre eles, os alunos cegos. Outrossim, há uma defesa incontestável de que 

todos têm o direito de estudar na rede regular de ensino, preferencialmente, e 

independente de suas peculiaridades, em classes comuns. É neste sentido que o presente 

estudo foi construído com o objetivo de relatar algumas possibilidades encontradas em 

uma escola para cegos, quando, no decorrer da construção da tese de doutorado, buscou-

se um local para coleta de dados e se deparou com um espaço aberto à intervenção da 

Psicologia Escolar/Educacional (PEE), no contexto da educação especial. No Maranhão 

há um espaço institucional, filantrópico, que atende, prioritariamente, indivíduos cegos. 

Uma limitação a participantes cegos em uma pesquisa conduziu à procura pela 

instituição. Esta sobrevive de doações e seu corpo funcional é cedido pelo poder 

público, tanto municipal, como estadual. O contexto institucional levou à adoção dos 

seguintes aspectos metodológicos: 1) organização de um espaço físico para o trabalho 

da PEE; 2) estabelecimento de convênio com uma instituição de ensino superior; 3) 

articulação para a implantação de estágios obrigatórios na área da PEE; 4) (com a 

chegada de estagiários), realização de observações diretas a fim de se identificar 

demandas e soluções alternativas às demandas levantadas; 5) atuação frente às 

discussões pedagógicas, em especial, na formação de professores. A atuação em sala de 

aula e nos momentos de formação continuada junto aos professores conduziu a equipe 

de Psicologia à adoção de novas ações, tais como: a elaboração de um projeto 

manuscrito, tanto para alunos como para professores cegos, com o objetivo de ensinar 

aos cegos a escrever “à tinta”; e a constituição de pequenos grupos de discussão com 

alunos cegos, com objetivo de refletir sobre outros projetos para as suas vidas. As 

demandas levantadas a partir das observações diretas; as informações colhidas nas aulas 

de formação continuada junto aos professores e os relatos apresentados por alunos e 

direção da escola são convergentes em apontar que as principais dificuldades no ensino 

às pessoas cegas se referem a deficiências na formação de professores, onde, 

normalmente, não são discutidos métodos de ensino e produção de material para 

trabalhar com essa população específica. Nesta direção, além da coleta de dados que 

está sendo realizada, há um projeto em implantação de um serviço de PEE naquele 

espaço institucional, através de estágios supervisionados e de projetos de extensão, a 

fim de se discutir alternativas às problemáticas apresentadas, de forma efetiva e menos 

aversiva à população de cegos e não cegos. 

Apoio financeiro/Bolsa: CAPES 
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Mesa Redonda: CARTOGRAFIAS DO PROCESSO DE 

DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E 

TRATAMENTO HEITOR CARRILHO 

 

CARTOGRAFIA DO PROCESSO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DO 

HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO HEITOR CARRILHO E O 

CAMPO DA MEMÓRIA SOCIAL. Diana de Souza Pinto (Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro Programa de Pós-Graduação em Memória Social, Rio de 

Janeiro, RJ) 

Julga-se de grande relevância, na contemporaneidade, construir uma reflexão teórica 

ancorada na Memória Social, de natureza transdisciplinar, sobre o processo de 

fechamento de uma instituição total cujas práticas, no último século, congregaram os 

campos de conhecimento da Saúde Mental, da Psiquiatria e do Direito: o Hospital de 

Custódia e Tratamento Heitor Carrilho, o primeiro manicômio judiciário da América 

Latina. Nesse contexto, merecem destaque o texto da Lei Antimanicomial 10.216/2001, 

articulado às resoluções 4 e 5 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

nos anos de 2010 e 2013, que estabelecem o ano de 2019 como a data limite para o 

fechamento de tais instituições. O lento e gradual processo de término da instituição em 

foco, cujo inicio ocorrera em 2009, foi finalizado em fevereiro de 2016, após a 

determinação do juiz da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro. A 

equipe multidisciplinar que integra o conjunto de pesquisadores, formado por alunos de 

graduação, mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Memória Social 

da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, vem realizando, ao longo de mais 

de 5 anos, uma pesquisa de caráter etnográfico e cartográfico, a partir do 

acompanhamento de diferentes contextos institucionais. Reuniões de equipes 

multidisciplinares da instituição, conversas e atividades lúdicas orientadas para os 

internos – a exemplo de passeios extramuros e festas de Natal e Junina – entrevistas 

com a equipe gestora, exame de prontuários, reuniões de profissionais com 

representantes das Secretarias de Saúde e da Assistência Social do Estado do Rio de 

Janeiro, assim como encontros com a Defensoria Pública constituem o vasto corpus 

desta investigação. Nosso olhar de pesquisa parte do pressuposto de que a construção da 

Memoria Social da instituição implica uma posição ético-politica e está comprometida 

com um movimento de reconstrução não de um passado que se deva recuperar mas sim 

com vistas à criação de um futuro para aqueles sujeitos que ali permaneceram internos, 

mesmo que por mais de duas décadas bem como para outros que ainda permanecem em 

instituições de natureza asilar e penal. Logo, nosso foco de atenção volta-se para a 

dimensão processual da memória, para os movimentos singulares do corpo de atores 

sociais que integram o hospital. Concebemos o campo da memória como um jogo 

constante de forças entre o lembrar e o esquecer, posto que a seleção do que deve ser 

recordado funciona como um penhor que visa ao futuro. Assim, apostamos na potência 

criadora de práticas da instituição que, por força de seu mandato institucional, a partir 

de uma medida de segurança, instrumento legal que chancela e orienta ações de custódia 

e consequentemente controle, ordena vidas e homogeniza diferenças. Contudo, nesta 

instituição também há promoção de vida, de encontros e redes de solidariedade entre 

internos, equipe de profissionais, gestores e agentes penitenciários apontando para a 

capacidade criadora da complexa, necessária e desejada convivência humana, mesmo 

em condições de privação de liberdade. Tratamos de observar e refletir sobre aspectos 

das práticas “manicomiais” que transcendem o instituído, o esquadrinhável, dando a ver 
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o que está ao lado. Opera-se, portanto, com a criação de novas formas de saber-fazer, de 

sentir e perceber, de uma memória porosa que caracteriza os fluxos sociais. Logo, é uma 

memória articulada ao que causa afetação tanto ao pesquisador quanto aos 

internos/abrigados, por um lado, e aos profissionais envolvidos no recente processo de 

desinstitucionalização. Por fim, visamos a discutir acontecimentos engendrados ao 

longo desse processo de fechamento da instituição, que apontam para o interlocutor o 

aspecto de criação, construção e invenção de uma memória potente de um processo de 

tal envergadura. 
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A PRODUÇÃO SOCIAL DA CATEGORIA LOUCOCRIMINOSO E A 

EMERGÊNCIA DO MANICÔMIO JUDICIÁRIO E O CENÁRIO DA 

CUSTÓDIA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. Francisco Ramos de Farias 

(Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Programa de Pós-Graduação em 

Memória Social, Rio de Janeiro, RJ) 

As instituições de reclusão transformaram-se sem deixar de atender a finalidade de 

exclusão do homem do convívio social. No século XIX surge um espaço de reclusão de 

loucoscriminosos que desliza, em suas práticas, de prisão a hospício sendo, objeto de 

questionamento em razão das determinações da política de internação pela medida de 

segurança. No atual momento em que as diretrizes voltadas para a saúde coletiva e 

saúde pública advogam pela desinstitucionalização, deparamo-nos com um espaço 

singular que abriga aqueles que, após cometerem um crime, são considerados 

inimputáveis em função da constatação de insanidade mental. Em princípio, indagamo-

nos: qual o destino de uma instituição dessa natureza e qual tratamento será dado 

àqueles que nela estão recluídos para cumprir uma medida de segurança? O motivo 

principal de reclusão nessas instituições é fundamentado na periculosidade que justifica 

a custódia para tratamento no sentido de evitar ações futuras que o sujeito poderá 

praticar. Esta previsibilidade vincula-se aos indícios identificados como sinalizadores de 

perigo. Assim a custódia é recomendada para a proteção da sociedade, cujo resultado é a 

exclusão social do sujeito autor de delitos. Eis a aplicação do direito de prevenir, mas 

que conserva um paradoxo: o loucocriminoso é excluído para tratamento, porém não é a 

saúde que vem em primeiro plano e sim a custódia, prevalecendo o modelo prisional. A 

execução do projeto ocorreu em dois momentos: a. abordou-se a produção da categoria 

social loucocriminoso e a emergência dos manicômios judiciários focalizando o 

Hospital Heitor Carrilho e, b. analisou-se os impactos da política concernente as práticas 

de tratamento clínico em pessoas custodiadas pela medida de segurança. A produção 

social da categoria loucocriminoso decorre da injunção do saber médico no âmbito 

jurídico, em um cenário em que figuram as interpretações acerca da loucura 

fundamentadas nos conceitos de monomania e de degeneração. As produções teóricas 

acerca da loucura e do crime, nessas duas vertentes, foram de fundamental importância 

para o advento, no contexto das práticas sociais, do processo de reclusão de um novo 

contingente de segregados: o loucocriminoso. Uma vez produzido esse personagem, 

tem lugar o processo de criação de instituições híbridas de reclusão com finalidade de 

tratamento em regime de custódia seguindo o modelo das instituições prisionais e das 

instituições destinadas aos doentes mentais. Tendo como suporte duas instituições de 

segregação social destinadas a isolar duas realidades obscuras, a loucura e o crime, 

surgiram os manicômios judiciários. Inspirada nos moldes europeus foi criado, na 

década de 1920, o primeiro manicômio judicial da América Latina, denominado 

Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro para onde se transferiu a Seção Lombroso, do 

Hospício Nacional de Alienados. Diferentemente das instituições para doentes mentais 

nas quais a internação era decorrente de um parecer médico e das instituições de 

custódia em que a reclusão decorre de uma sentença judicial, os manicômios judiciais 

abrigam aqueles que estão sob o regime de uma medida de segurança que determina a 

custódia para tratamento de distúrbios mentais evidenciados nos laudos periciais 

produzidos a partir do saber médico. 
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A CARTOGRAFIA DA DESISTITUCIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE 

CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO (HCTP) HEITOR CARRILHO 

SOB A PERSPECTIVA DO CAMPO DA PRÁTICA CLINICA. Ana Luiza Gonçalves 

dos Santos (Universidade Estácio de Sá. Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em 

Memória Social na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ) 

O HCTP Heitor Carrilho foi extinto em 20/03/2013 no organograma da Secretaria de 

Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, transformou-se no Instituto de Perícias 

Heitor Carrilho, local de referência das perícias psiquiátricas do Rio de Janeiro. As 

mudanças institucionais significaram separar em espaços anexos a perícia psiquiátrica e as 

antigas funções de custódia e tratamento até a completa reinserção dos últimos pacientes de 

longa permanência. Estabeleceu-se um processo de desinstitucionalização envolvendo a 

reorientação de estratégias e intervenções institucionais, produzindo outro lugar para o 

denominado louco criminoso, enfatizando-o como cidadão por meio de práticas efetivas de 

reinserção psicossocial. As alianças produzidas entre técnicos e os dispositivos de múltiplas 

políticas públicas (saúde mental, assistência social, Defensoria, Conselho Nacional de 

Justiça) sustentaram as novas práxis implantadas em rede de amplo alcance, fortalecida no 

objetivo comum de transpor o abrigamento do desinternado em manicômio. A culminância 

desse processo foi o fechamento total do “Anexo”, a existência formal apenas do Instituto 

de Perícias em 29/02/2016, com a saída dos últimos desinternados de longa permanência 

para os dispositivos de Saúde Mental. As coordenadas cartográficas do processo de 

desinstitucionalização foram mapeadas com a análise do conteúdo dos livros de ata das 

equipes do HCTP Heitor Carrilho, da observação participante à medida que a pesquisadora 

é psicóloga da instituição, das memórias da rede participante (CNJ, Defensoria) refletidas 

no compartilhamento de atas de reuniões conjuntas e da produção teórica resultante das 

discussões entre os “nós” pactuados na rede psicossocial. Por Cartografia compreendem-se 

os processos teóricos-metodológicos vislumbrados a partir da obra Mil Platôs de Deleuze e 

Guattari, constituída como uma história recente em processo de construção. Este quinto 

princípio do Rizoma deseja superar a rígida hierarquização presente na construção do 

pensamento moderno que separa o pesquisador do seu objeto de pesquisa e almeja uma 

suposta (e impossível?) neutralidade científica paralisante das multiplicidades e devires nos 

processos existentes no campo de pesquisa. Em destaque, a área de estudo Memória Social 

é um campo transdisciplinar por excelência, acolhedor de atravessamentos disciplinares 

múltiplos, privilegiado por evidenciar o contínuo embate entre lembranças e esquecimentos. 

A seletividade da Memória produz esquecimentos e/ou lembranças intencionais ao 

fortalecimento do poder, daí a relevância da recuperação de fragmentos suprimidos na 

fabricação dos fatos por desvendar os regimes de signos e sensibilidades políticas na 

produção de subjetividades serializadas. Este trabalho é parte integrante da tese de 

Doutorado Cartografia de Desinstitucionalização do Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico Heitor Carrilho (2007-2016) no Programa de Pós-Graduação em Memória 

Social na UNIRIO. Os documentos oferecem uma visão dinâmica do cotidiano institucional 

no qual os olhares disciplinares percorrem todos os corpos e subjetividades envolvidos em 

rede contínua durante espaço e tempo de custódia, retratam a ambiguidade institucional nas 

ações e convívio entre práticas panópticas e práticas inovadoras na gestão do cotidiano 

institucional. 
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Mesa Redonda: CONSTRUÇÃO DE GÊNERO E TERAPIA DE CASAL: OS 

ATRAVESSAMENTOS CONTEMPORÂNEOS 

 

TERAPIA DE CASAL E INVESTIMENTOS AMOROSOS: COMUNICAÇÃO E 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS. Andréa Soutto Mayor (Universidade Federal 

Fluminense UFF-PUCG) 

Pesquisas sobre as relações conjugais, os fatores que favorecem e comprometem a sua 

duração e possíveis preditores de relações satisfatórias entre homens e mulheres 

possuem importância significativa para as intervenções psicoterápicas no processo de 

terapia de casal e família. A revisão da literatura contemporânea aponta para a 

constatação de que diferentes instrumentos de pesquisa identificaram fatores que podem 

ser considerados preditores da satisfação conjugal, fato que se apresenta como 

significativo na direção de intervenções clínicas eficazes no processo de terapia de 

casal. A percepção positiva sobre o parceiro, o nível de investimento feito na relação e o 

diálogo entre os parceiros são identificados como fatores positivos para a relação 

conjugal, devendo ser explorados no processo de terapia de casal. Uma das principais 

características da terapia de casal é a melhora na qualidade da comunicação e na 

habilidade de resolução de problemas entre os cônjuges, entretanto a disponibilidade 

dos parceiros para investir nesse processo é também atravessada por questões culturais, 

familiares e que perpassam todo o relacionamento. Talvez um dos fatores que possa ser 

considerado preditor da manutenção satisfatória do relacionamento conjugal seja a 

percepção positiva e satisfatória sobre o parceiro. Indivíduos que tem essa percepção 

tendem a ter casamentos mais longos e felizes, sendo capazes de solucionar de forma 

mais equilibrada e satisfatória os conflitos inerentes a qualquer relacionamento, 

especialmente quando comparados àqueles que se posicionam de forma critica e hostil 

em relação ao parceiro. Outro ponto que parece ter bastante influência nas relações 

amorosas é o referente à relação custo-benefício entre os parceiros. O investimento feito 

na relação – amoroso, financeiro, familiar – aparentemente também pode representar 

fator significativo para a manutenção dos relacionamentos. Curiosamente, os filhos 

também podem representar um fator de estresse e distanciamento no relacionamento 

conjugal. Segundo alguns autores, o nascimento do primeiro filho pode desencadear 

afastamento entre os cônjuges, fator este que pode contribuir para uma possível 

separação. É frequente que casais busquem a terapia no momento do nascimento do 

primeiro filho por sentirem a necessidade de se adequarem a uma nova configuração 

conjugal, reforçando a necessidade de adquirirem novas habilidades para facilitar a 

comunicação e a solução dos conflitos. Também foi interessante a constatação de que na 

contemporaneidade homens e mulheres apresentam um papel muito mais ativo no 

sentido de procurar auxílio psicoterápico, buscando assim a redução de conflitos e 

aumento da satisfação conjugal. Apesar das diferentes pesquisas e constatações obtidas, 

parece ser de importância a identificação de que um dos maiores preditores de 

satisfação e manutenção do relacionamento conjugal seja o afeto positivo entre os 

parceiros. Aparentemente, apesar de uma série de fatores que interferem na união entre 

homens e mulheres, o amor, no século XXI, ainda constitui uma ferramenta importante 

e significativa para casamentos felizes. 
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PSICOLOGIA DE GÊNERO E MEMÓRIA SOCIAL ENQUANTO 

INSTRUMENTOS DE REFLEXÃO SOBRE A MASCULINIDADE 

CONTEMPORÂNEA. Edson Petronio de Alcantara (UNISUAM – Centro 

Universitário Augusto Motta) 

Na contemporaneidade os homens percebem-se frequentemente diante da necessidade 

de reconfigurar suas diversas formas de relações cotidianas, tanto em termos objetivos 

quanto subjetivos. O declínio do sistema patriarcal, que não lhe serve mais de 

referência, coloca-o frente às novas exigências sociais, impondo-o a busca de outras 

formas de significação e compreensão para a sua condição masculina. Estas injunções 

sociais que insistem em exigir a manutenção do “status” de viril, de racional, 

autossuficiente, provedor, e até agressivo leva este homem contemporâneo a 

experimentar enormes conflitos existenciais, tecidos nas engrenagens das complexas 

teias das relações e expectativas sociais. Ceder às reivindicações femininas, fruto do 

avanço do movimento feminista é incorporar à sua construção a sensibilidade e ternura, 

sentimentos adversos ao pensamento ideológico patriarcal que ainda lhe impõe 

racionalidade, autodomínio e poder. É, sobretudo, desafiar as normas dicotômicas de 

gênero que nortearam a construção do masculino por anos a fio. A pesquisa de enfoque 

qualitativo por análise de discurso, em processo, tem como lócus comunidade de baixa-

renda, situada na cidade do Rio de Janeiro, com sujeitos aleatórios que participam do 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Comunidade dos Prazeres, e trem como 

sustentação teórica a Psicologia de Gênero e Memória Social. Ambas são 

compreendidas como categorias de análise, as quais se apresentam como um referencial 

propício para a investigação aqui proposta. A categoria gênero é concebida na 

atualidade como sendo referente a um conjunto de valores, funções, atributos e condutas 

sobre o que se espera de um homem em determinada cultura. Já a memória social, 

campo interdisciplinar, propõe examinar o homem enquanto sujeito inserido na trama 

da vida coletiva, afirmando a existência da memória individual, mas destacando que a 

mesma se inscreve em quadros sociais. Além de estar relacionada a aspectos estruturais, 

está sempre vinculada às rupturas históricas. A exigência social quanto às alterações do 

modelo de masculinidade tem causado adoecimento psíquico em muitos homens, o que 

pode ser detectado através de ansiedade recorrente, fobias, depressão, entre outros. A 

perda do referencial transmitido aos homens geracionalmente do que é masculinidade 

vem desencadeando incertezas, baixa-estima, afastamento social, comportamento 

agressivo e até violência nas relações de trabalho e afetivas. As exigências relativas às 

modificações da expressão da masculinidade na contemporaneidade contém um nível de 

complexidade ainda pouco investigada. Desta forma, a exacerbação da violência 

masculina na sociedade atual pode ser percebida como uma tentativa de manutenção da 

virilidade masculina, marca do seu papel social tradicional aprendido 
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TRANSGERACIONALIDADE: MANUTENÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE 

CONTROLE MANIPULATIVO DA MULHER NAS RELAÇÕES AFETIVAS A 

PARTIR DE HERANÇAS PSÍQUICAS. Maria de Fátima Scaffo (Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro – UERJ) 

Ao longo dos tempos uma série de modelos referentes à condição feminina foi sendo 

produzidos e reproduzidos. Mesmo com todas as alterações presentes na 

contemporaneidade, à construção da identidade feminina, e também sobre quais 

características esta deve evidenciar, ainda tem sido uma responsabilidade atribuída à 

figura da mãe. Herdeira da psique materna a filha acaba por estabelecer, mesmo que de 

forma involuntária, um modelo ideal de felicidade, composto por um lar feliz, a 

maternidade e a proteção masculina. A supervalorização destes três elementos faz com 

que esta mulher inevitavelmente tenda a buscar um homem, que a exemplo do próprio 

pai-idealizado a partir do discurso materno, a manterá salva das dificuldades 

supostamente oriundas do espaço público. Esta mulher acaba por ser capturada pela 

ambiguidade discursiva realizada pela figura materna, que por um lado a educa para 

representar a personagem da princesa encantadora, atrativa, amável e compreensiva, 

mas por outro lado a faz antagonicamente buscar se proteger de um perigo que não 

aprendeu a reconhecer, mas somente respeitar, sublimando também sua assertividade e 

capacidade de objetividade. A instrução para desempenhar o papel de viver a espera de 

alguém e viver para este Outro, a faz esquecer-se de si mesma e desenvolver uma série 

de estratégias manipulativas que tem por objetivo alcançar seus propósitos: matrimônio, 

maternidade e manutenção da família. O levantamento bibliográfico efetuado sobre as 

estratégias de controle que são utilizadas pela mulher frente ao homem nas relações 

afetivas tendeu a apontar para a reprodução sistemática deste modelo. Como recorte foi 

utilizado o processo educativo da mulher, o qual ainda lhe confere, tanto pela mãe 

quanto pelo pai – mulheres e homens –, desde o nascimento um modelo composto por 

aspectos de fragilidade, dependência, emotividade, instinto maternal e comportamento 

manipulativo sutil. O levantamento bibliográfico efetuado tendeu a apontar para o fato 

de que as estratégias utilizadas pelas mulheres são decorrentes dos laços identitários 

constituídos através da relação mãe-filha, relação a partir da qual a mulher internaliza 

sentimentos e comportamentos de submissão frente à suposta autoridade masculina; 

responsabilidade unilateral pela manutenção do vínculo afetivo; dependência afetiva 

frente ao homem; culpabilização pela dissolução da relação afetiva; desvalorização de 

suas habilidades profissionais para ajustar-se às necessidades familiares, entre outros. A 

naturalização das desigualdades de gênero, solidificada pelo discurso social, mantêm as 

mulheres na condição de pertencentes a um plano secundário frente aos homens. As 

estratégias de manipulação são formas de resistência à condição imposta pela ideologia 

patriarcal com a conivência da própria mulher 
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Mesa Redonda: CRIMINALIDADE, VIOLÊNCIA, SUBMISSÃO: 

INTERLOCUÇÕES SOBRE AS IMPLICAÇÕES CONTEMPORANEAS 

 

PROTOCOLOS SOCIALIZADORES E SUBMISSÃO FEMININA NAS 

RELAÇÕES CONJUGAIS VIOLENTAS. Maria de Fátima Scaffo (Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro) 

A educação transmitida no seio familiar pode ser vista como a primeira experiência de 

assimetria nas relações interpessoais. Como principal agente de transmissão do legado 

cultural, a mãe empreende sobre sua filha ensinamentos acerca do que seja o ser mulher, 

o que não deixa de ser um cerceamento da liberdade pela imposição de regras de 

ordenamento, de disciplinarização e de controle na reprodução de sistemas de 

hierarquização, modelação de corpos dóceis aplicação de princípios morais calcados na 

ideia de correção de erros. O objetivo deste estudo foi examinar as influências da 

transmissão geracional psíquica dos protocolos de gênero de mãe para filha como 

dispositivo de submissão feminina frente à violência conjugal. Em suas práticas 

cotidianas, a mãe pode colocar-se em posição de transmitir para a filha protocolos de 

submissão em relação à violência na esfera das relações conjugais. Estes protocolos 

interferem na construção da autonomia da mulher se tornando reforçadores da posição 

subserviente manutenção no lugar servil frente ao cônjuge. Cabe ressaltar que esse 

processo conta com princípios extraídos da lógica de controle histórico sobre o 

feminino, percurso que prima pela imposição de violência de princípios autoritários, 

justificados por códigos nem sempre explícitos. Observou-se também que o patriarcado 

foi desde os primeiros esboços de sociedade a principal referência de organização de 

lugares sociais, na qual a mulher sempre ocupou um lugar secundário ao longo da 

história da humanidade, salvo raríssimas e breves exceções. Portanto, sob a égide da 

igreja, do discurso médico e da ideologia patriarcal a mulher teve sua natureza 

construída como frágil e incapaz de se autogerir, concepção que só alcançou um 

questionamento de peso na década de 1970 através do Movimento Feminista. Sabe-se 

que a função desse aparato é distanciar a mulher, pela submissão, de ser um agente 

histórico na construção de seus arranjos subjetivos e consequente singularização. 

Aprisionada pelos protocolos socializadores que lhe foram imputados a mulher 

submete-se em nome da harmonia familiar e naturaliza a violência que lhe é perpetrada 

em função da força dos traços mnêmicos dos protocolos recebidos, os quais reedita 

irrefletidamente. Apesar de a mulher ter alcançado espaços sociais mais amplos, 

inserção no mercado de trabalho e independência financeira, se mantém ainda presa aos 

velhos padrões que privilegiam ser esposa e mãe, mesmo vivendo relações conjugais 

insatisfatórias e até violentas. Desta forma, a transmissão geracional psíquica dos 

protocolos de gênero pode ser considerada um dos aspectos geradores da submissão 

feminina frente à violência conjugal ainda na atualidade. 
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OS IMPASSES DA AMBIENTAÇÃO DO EGRESSO DO SISTEMA 

PENITENCIÁRIO: ESTRANHAMENTO, EXCLUSÃO E 

SEGREGAÇÃO.  Francisco Ramos de Farias (Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro – UNIRIO) 

A situação de egressos do sistema penitenciário é bastante complexa. Em primeiro 

lugar, o egresso deve abandonar os hábitos construídos para sobrevivência no ambiente 

prisional e rapidamente ambientar-se, física e psiquicamente, às condições extramuros 

prisionais. Em segundo lugar, opções de recolocação em relação ao trabalho e 

prosseguimento de estudos, nem sempre são favoráveis, em razão dos estigmas que 

marcarão os egressos como suspeitos, potencialmente perigosos à sociedade. Em 

terceiro lugar, o preconceito da sociedade evidencia bastante resistência ao retorno do 

criminoso, mesmo tendo cumprido sua condenação, à vida fora da prisão. Diversos 

fatores respondem pelo alto índice de reincidência nas prisões brasileiras do que 

podemos levantar suposições: ou as prisões não preparam o criminoso para o retorno 

fora da prisão ou, a sociedade não aceita um criminoso sair da prisão para conviver no 

contexto social. Como consequência, reincidentes passam por processo de segregação 

que tem, acirramento dos estigmas, estabelecendo um circuito repetitivo fechado, o qual 

tem, em um extremo o encarceramento, e em outro, o crime. Uma vez nas malhas dessa 

rede de exclusão e segregação contínua, a opção pela prática do crime torna-se 

naturalizada e aceita, fechando-se o horizonte para outras possibilidades o que conta 

com um reforço poderoso: a especialização no universo das práticas criminosas 

decorrente da assimilação da cultura prisional que transmite regras de sobrevivência na 

prisão e também técnicas de aperfeiçoamento no âmbito das práticas criminais. 

Pretende-se demonstrar como a reincidência e o processo de reclusão de criminosos 

incide, quase sempre, no segmento da população de perfil construído socialmente pelas 

características pobreza, origem étnica e local de habitação que estigmatiza esse 

contingente social, como perigoso à sociedade, tornando-o presa fácil dos aparatos 

policial e judicial. Pretende-se ainda refletir sobre o sujeito praticante da violência, 

especificamente o crime, demarcando as condições do percurso de vida do criminoso 

em termos das situações de violência a que se submeteu, tanto pela ausência de acesso 

aos bens culturais, quanto pela falta de condições mínimas de sobrevivência, como 

educação, saúde, habitação e segurança. Viver desse modo, considerado uma espécie de 

travessia por experiências traumáticas, pode suscitar saídas pela prática de ações 

violentas em que ocorre a reprodução impensada de situações vividas de violência. Para 

tanto, fez-se incursões em presídios do Estado do RJ, visando construção de material a 

partir dos dados divulgados pelo DEPEN. Foi utilizado o método de produção de 

narrativas com agentes infratores investigados sobre o ato praticado e a situação de vida 

após o cumprimento da pena. Conclui-se que, os moradores de determinados centros 

urbanos, uma vez expostos a condições precárias, devido à ausência do Estado em 

termos de políticas públicas, produzem ações que respingam no contexto das relações 

sociais e fazem do crime um ofício escolhido para gerenciar a vida. As dificuldades da 

situação do egresso, muitas vezes, concorrem para o fechamento dos horizontes e então 

somente o crime figura-se como uma possibilidade. O Estado comparece com seu 

aparato legal e disso as consequências são punição pela exclusão com restrição de 

direitos de liberdade, na crença de que, utilizando estratégias repressoras. Valemo-nos 

do campo da Memória Social na interpretação das narrativas produzidas em protótipos 

de histórias de vida construídas sobre situações de violência sofrida. Conclui-se que, 

muitos criminosos ingressam no crime sem reflexão crítica acerca das consequências 

das ações criminosas. Excluídos do acesso aos serviços relativos às políticas públicas, 
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são incluídos no sistema prisional, onde serão segregados. Contudo, trata-se de uma 

segregação que tem marcas indeléveis das quais o egresso dificilmente conseguirá se 

libertar, uma vez que se afiguram como verdadeiros estigmas.  

Apoio financeiro/Bolsa: CNPq e FAPERJ 

Nível do trabalho: Pesquisador - P 

Palavras-chave: Cultura prisional, egresso, segregação 

Área da Psicologia: JUR - Psicologia Jurídica, Forense e Criminal 
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AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA E CRIMES PASSIONAIS: UMA 

PERCEPÇÃO DA ANGÚSTIA. Andréa Soutto Mayor (Universidade Federal 

Fluminense – UFF) 

Muito se discute sobre crimes passionais, os motivos que levam alguém a argumentar 

que matou por amor. Crimes passionais povoam manchetes de jornais, programas de 

televisão e especialistas e a sociedade de modo geral questionam: Por que se mata por 

amor? Será que realmente se mata por amor? Objetivo: investigar a partir do 

levantamento de literatura as representações dos agentes de segurança pública sobre o 

crime passional. Discussão: Uma das vertentes mais aceita, segundo o levantamento de 

literatura efetuado, é a de que os crimes passionais ocorrem muito freqüentemente em 

indivíduos que não apresentavam comportamentos muito diferentes ou entendidos como 

doentios. Ou seja, o crime passional pode ser cometido por qualquer um que, sob o jugo 

da paixão, perde o controle sobre seus próprios atos. E é exatamente essa possibilidade 

de perder o controle que assusta a todos, especialmente os agentes de segurança pública 

que se deparam diuturnamente com os crimes passionais e suas próprias emoções. 

Considerando que o amor é, muito freqüentemente, sentimento experenciado por todos, 

assim como os ciúmes em uma relação amorosa, os agentes de segurança pública, ao se 

depararem com o crime passional se deparam também com a concretização de um ato – 

o matar – que, em algum momento, pode ter passado por seu imaginário. O matar, no 

crime passional, pode ser entendido como a expressão de uma paixão enlouquecida 

fundamentada no delírio de autonomia de posse absoluta do outro com objeto exclusivo 

de amor. Ao não ter suas incontáveis e rígidas necessidades atendidas, ao perceber que o 

corpo, alma e pensamentos do outro não lhe pertencem totalmente, a passionalidade 

emerge e, em nome do amor, o crime se instaura. Inicialmente apenas como difusa 

possibilidade, a partir da percepção de que o outro não irá atender integralmente suas 

demandas, a possibilidade se aproxima do real. Paixão e loucura se misturam com 

enorme facilidade quando o indivíduo sucumbe a sentimentos de controle, ciúmes e 

possessividade. Matar torna-se a derradeira forma de manter para si próprio o alvo de 

todo aquele pobre e louco amor. Resultados: Preliminarmente concluiu-se que valores, 

preconceitos, estereótipos e representações sobre o crime e o criminoso se misturam, 

interferindo diretamente na conduta e, também, vida privada dos agentes de segurança. 

Considerações finais: Ouvir a angústia que grita dentro dos agentes de segurança 

constitui instrumento fundamental para o processo de construção de modelos de 

segurança pública mais humanizada, contemplando não apenas o criminoso, mas 

também aquele agente que a executa.  

Apoio financeiro/Bolsa: FAPERJ 

Nível do trabalho: Pesquisador - P 

Palavras-chave: Cultura prisional. Egresso. Segregação 
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Mesa Redonda: DESENVOLVIMENTO MORAL NO CONTEXTO ESCOLAR: 

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

PROJETOS DE VIDA DE ADOLESCENTES QUE CUIDAM DOS IRMÃOS 

MENORES: ASPECTOS METODOLÓGICOS. Letícia Lovato Dellazzana-Zanon 

(Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP), Campinas-SP) e Lia Beatriz 

de Lucca Freitas (Laboratório de Psicologia e Epistemologia Genética (LAPEGE), 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre-RS). 

Ao longo do desenvolvimento, o ser humano torna-se capaz de estabelecer prioridades para 

sua ação. Isso ocorre por meio da construção de projetos de vida. A busca pessoal por uma 

vida boa, isto é, uma vida que vale a pena ser vivida implica na construção de um projeto, o 

qual além de ser significativo para a própria pessoa tem repercussões que ultrapassam o 

mundo privado. A adolescência tem sido descrita como um período crítico do 

desenvolvimento para a construção de projetos de vida. Graças à construção das estruturas 

formais de pensamento, o adolescente é capaz de raciocinar sobre hipóteses e ultrapassar as 

fronteiras do real. Sabe-se que adolescentes de diferentes contextos e classes sociais 

constroem projetos de vida. Estudar essa temática é importante, pois a presença de projetos 

de vida na adolescência está associada a aspectos positivos para o desenvolvimento, como 

comportamento pró-social, comprometimento moral, realização e autoestima elevada. Além 

disso, a elaboração de um projeto de vida claro pode ser fundamental para que se conquiste 

a realização, a felicidade e a satisfação pessoal. No Brasil, o estudo dos projetos de vida por 

pesquisadores filiados à Psicologia Moral é recente. Quanto à metodologia empregada,  

pode-se observar que a maior parte dos estudos são qualitativos, sendo que os principais 

instrumentos utilizados para acessar projetos de vida são: (a) questões de autorrelato e (a) 

entrevistas com base no método clínico piagetiano. As questões de autorrelato, como, por 

exemplo, “Como você imagina que estará sua vida daqui a 10 anos?” são uteis para 

investigar como adolescentes se imaginam no futuro, mas não permitem acessar as 

motivações subjacentes a cada um dos projetos citados pelos participantes.  

Assim, este estudo tem como objetivo principal comparar os projetos de vida de 

adolescentes que cuidam formalmente de seus irmãos menores com os de adolescentes que 

não realizam esta tarefa, por meio de uma entrevista com base no método clínico 

piagetiano. Também são objetivos desta pesquisa: (a) examinar os projetos de vida citados 

pelos participantes e (b) analisar as motivações subjacentes ao estabelecimento desses 

projetos. Participaram 6 adolescentes (3 cuidadores e 3 não cuidadores), 4 do sexo 

feminino. Utilizaram-se os instrumentos: (a) Ficha de Dados Biossociodemográficos, (b) 

Questionário de Tarefas Domésticas e de Cuidado entre Irmãos (QTDCI) e (c) Entrevista 

Semiestruturada sobre Projetos de Vida. Computaram-se 20 projetos de vida agrupados nas 

categorias: estudo, trabalho, bens materiais e generosidade. Os resultados indicaram que 

participantes do grupo de cuidadores têm mais clareza do que querem que aconteça em seu 

futuro e que o cuidado pode influenciar seus projetos de vida e propiciar a construção de 

projetos voltados à generosidade, expressa pelo desejo de ajudar à família. Do ponto de 

vista metodológico, observou-se que a Entrevista Semiestruturada sobre Projetos de Vida 

permitiu acessar as motivações subjacentes a cada um dos projetos citados pelos 

adolescentes, o que possibilitou investigar como ocorre a inclusão de outras pessoas em 

seus projetos de vida. 

Apoio financeiro/Bolsa: CAPES 

Nível do trabalho: Doutorado - D 
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CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS SOBRE A INVESTIGAÇÃO DA 

HUMILDADE EM CRIANÇAS. Felipe Queiroz Siqueira** e Lia Beatriz de Lucca 

Freitas (Laboratório de Psicologia e Epistemologia Genética (LAPEGE), Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre-RS). 

O estudo psicológico das virtudes morais é importante, tanto porque elas têm um papel 

relevante na gênese da moralidade do indivíduo quanto porque representam traços de 

caráter essenciais à constituição de uma personalidade moral. A investigação das 

virtudes, porém, impõe algumas dificuldades ao pesquisador. Além da complexidade do 

assunto, cada virtude possui características específicas que devem ser consideradas. A 

humildade é um construto desafiador no que se refere à operacionalização e à 

mensuração. Por se tratar da consciência extremada das próprias virtudes e de si, não 

pode ser confundida com baixa autoestima, humilhação ou falta de assertividade. A 

utilização de medidas de autorrelato em pesquisas sobre humildade não é indicada, uma 

vez que uma pessoa genuinamente humilde não destacará suas próprias qualidades. 

Estudar virtudes – especificamente a humildade – em crianças também requer cuidados 

especiais. Deve-se recorrer a um método adequado à idade dos participantes, bem como 

é preciso que se utilizem instrumentos acessíveis a sua compreensão. Uma boa 

alternativa consiste no método usado frequentemente por pesquisadores da Psicologia 

Moral, no qual se apresentam histórias relativas a virtudes e solicita-se às crianças que 

respondam a perguntas sobre as situações expostas. É possível, assim, examinar os 

juízos dos participantes e verificar se houve diferenças no que se refere às idades. Para 

se elaborar histórias sobre a humildade, uma possibilidade é operacionalizá-la a partir 

de sua ausência, ou seja, através da publicidade de um feito. Deve-se considerar, ainda, 

que a humildade é mais valorizada quando contrastada com seus opostos (a vaidade e o 

orgulho). Assim, realizou-se um estudo cujo objetivo foi investigar, em uma relação 

entre um benfeitor e um beneficiário: (a) se a ausência de humildade do benfeitor 

(publicidade de seu ato generoso) influencia o sentimento de obrigatoriedade de 

retribuir o favor do beneficiário; e (b) se esta influência é a mesma para todos ou se o 

tipo de influência varia de acordo com a idade. Participaram 28 crianças, em ambiente 

escolar, distribuídas em três grupos etários (6, 9 e 12 anos), pareadas por sexo. 

Utilizaram-se duas histórias: em uma delas, o benfeitor foi humilde; na outra, não foi 

humilde. Cada história foi seguida de uma entrevista semiestruturada. O sentimento de 

obrigatoriedade de retribuir um favor apresentou variações dependendo do tipo de 

benfeitor (humilde ou não-humilde). Houve uma maior tendência de as crianças mais 

velhas levarem em conta a humildade (e a falta de humildade) do benfeitor quando 

comparadas com as mais novas. Ao contrastar-se as histórias do benfeitor humilde e do 

não-humilde, a frequência de respostas relacionadas à humildade aumentou em todas as 

idades. Os resultados sugeriram que: (a) as crianças perceberam a influência da 

humildade na relação entre um benfeitor e um beneficiário e (b) a humildade é, de fato, 

mais valorizada quando contrastada com seus opostos. 

Apoio financeiro/Bolsa: CAPES 

Nível do trabalho: Doutorado - D 
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INDISCIPLINA NO ENSINO FUNDAMENTAL II: RESULTADOS DE UM 

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO. Cristina Maria D’Antona Bachert (Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP), Campinas-SP) e Bruno Otatti Marte 

(Colégio Objetivo Sorocaba, Sorocaba-SP) 

Advertências e suspensões, recursos utilizados no contexto escolar para conter 

comportamentos de indisciplina e agressividade têm se mostrado ineficazes pois, ao 

invés de estimular o estudante a rever e modificar sua forma de agir, tendem a afastá-lo 

da escola. Este tipo de sanção expiatória impede a reflexão e a tomada de consciência, 

dificultando aos envolvidos compreender a real dimensão do ocorrido, bem como 

identificar possibilidades de reparação que poderiam evitar novas ocorrências, 

favorecendo assim a qualidade dos relacionamentos interpessoais na escola e a 

aprendizagem. Ciente desta situação, foi estruturado em uma escola particular de Ensino 

Fundamental um projeto de intervenção baseado na Biblioterapia de Desenvolvimento, 

linha de aconselhamento que usa textos, músicas, filmes, imagens e outros recursos 

escolhidos a partir das necessidades específicas de cada pessoa com o intuito de 

aprimorar as habilidades de compreensão e resolução de problemas. Seguindo estes 

princípios, como parte do planejamento do encontro com o estudante indicado, 

realizado sempre no período contrário ao das aulas, o professor mediador selecionava 

atividades relacionadas ao problema causado pelo aluno participante. Ao analisar e 

discutir as situações apresentadas, o aluno era incentivado a considerar diferentes 

perspectivas e os princípios éticos envolvidos a fim de que, como parte do processo de 

revisão de suas atitudes, pudesse repensar as estratégias adotadas para resolver conflitos 

pessoais e interpessoais que estava vivenciando na escola. Em 2005 foi realizada uma 

pesquisa com 27 alunos do Fundamental II da referida escola durante o segundo 

bimestre letivo, sendo 6 meninas (idade média de 11,3 anos, Desvio Padrão = 0,47) e 21 

meninos (idade média de 11,8 anos e desvio padrão = 1,18). Dentre os motivos 

apontados, os mais frequentes estavam relacionados ao contexto de sala de aula - 

conversas e brincadeiras inoportunas (85,2%), desrespeito ao professor e sujar as 

dependências da escola (ambas com 4%), danificar material da escola e agressão a um 

colega (ambas com 2%). Durante o período em que se realizou a pesquisa foi detectado 

dentre os participantes, um baixo índice de reincidência (11,1%). Dados mais recentes 

indicam a prevalência de participantes de estudantes do sexo masculino (78,9% em 

2014 e 80,6% em 2015), sendo que o índice de reincidência considerando o período 

total do ano letivo foi de 18,4% em 2014 e 9,7% em 2015. Os motivos mais frequentes 

mantêm-se os mesmos apontados na pesquisa inicial de 2005: brigas, indisciplina em 

sala de aula e desrespeito a colegas e autoridades escolares. A partir dos resultados 

obtidos conclui-se que acolher um aluno com problemas de indisciplina e aproveitar 

esta oportunidade para compreender as consequências de sua atitude, pode contribuir 

para o enfrentamento dos erros cometidos de forma construtiva. E, por meio do 

processo de modificação de suas atitudes, podem ser desenvolvidos seu senso moral e 

sua autoestima, condições que podem favorecer também sua aprendizagem. 

Nível do trabalho: Pesquisador - P 
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Mesa Redonda: DIÁLOGOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS EM 

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 

 

ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS NO ESTUDO DO 

ENVOLVIMENTO PATERNO. Mauro Luís Vieira (Departamento de Psicologia da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC, Carina Nunes 

Bossardi – Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí, SC Maria Aparecida 

Crepaldi - Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), Florianópolis, SC). 

Em função de mudanças sociais e culturais e na dinâmica familiar moderna, o papel do pai 

vem passando por mudanças significativas. Nesse sentido, cada vez mais os homens (pais) 

têm investido tempo e recursos na criação e interação com seus filhos e isso pode ter 

repercussões significativas ao longo do desenvolvimento da criança e também para o 

próprio pai e família de modo geral. Tem-se como objetivo nesse trabalho apresentar 

reflexões sobre aspectos teóricos e metodológicos no estudo do envolvimento paterno. 

Além disso, serão apresentados resultados de pesquisas realizadas sobre o tema. Temos 

utilizado diferentes perspectivas teóricas que parecem indicar um caminho promissor para 

entender vários aspectos da complexidade desse fenômeno, como por exemplo, a 

perspectiva evolucionista, que permite identificar como ocorreu a evolução desse 

comportamento ao longo da história filogenética das espécies de modo geral e do ser 

humano de modo. Além disso, a teoria bioecológica do desenvolvimento humano tem-se 

mostrado útil para compreender os aspectos contextuais do envolvimento paterno com os 

conceitos de pessoa, processos, contexto e tempo. Por outro lado, quando se trata de 

pesquisas sobre o tema, podemos utilizar diferentes metodologias; uso de escalas, 

questionários e entrevistas. Em termos de resultados de pesquisa, será relato aqui o 

envolvimento dos pais em famílias com ambos os pais com crianças de 4-6 em duas cidades 

com alto grau de urbanização do litoral catarinense. O estudo incluiu 150 pais que viviam 

com a criança e seu parceiro há pelo menos seis meses. Vários questionários foram 

aplicados em uma entrevista durante uma visita domiciliar. Por meio de análises de 

correlação e regressão constatou-se que o envolvimento dos pais em termos gerais e 

específicos tende a aumentar de acordo com o nível de educação dos pais e harmonia 

conjugal e diminuem em função da idade e gênero da criança. Por outro lado, idade e 

escolaridade paterna parecem ser preditores de jogo físico realizado pelo pai (pais mais 

jovens e bem educados são mais envolvidos). A idade e o sexo da criança também prever o 

comportamento paterno. Nesse sentido, constatou-se que o pai se envolve mais com 

crianças mais novas, além de apresentar mais cuidado básico com os meninos e com 

crianças mais jovens. Finalmente, a qualidade da relação conjugal também parece estar 

associada com o envolvimento paterno, ou seja. Conclui-se que, em função da 

multidimensionalidade do envolvimento paterno, é necessário cultivar e incentivar a 

interlocução teórica com diferentes perspectivas.  No plano empírico, há necessidade de se 

utilizar diferentes estratégias metodológicas para abarcar a complexidade do fenômeno 

investigado.  Além disso, é fundamental que se desenvolvam instrumentos de pesquisa 

validados para o contexto brasileiro para que se possa acessar as variações e especificidades 

de envolvimento paterno, bem como o impacto do pai na dinâmica familiar e do 

desenvolvimento dos filhos e filhas. 

Palavras-chave: Modelos teóricos; Pesquisa em psicologia; Psicologia do desenvolvimento 

humano; Envolvimento Paterno. 
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POBREZA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL EM DIFERENTES CONTEXTOS: 

ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS. Lília Iêda Chaves Cavalcante 

(Universidade Federal do Pará, Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do 

Comportamento, Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento – Belém-PA), Fernando 

Augusto Ramos Pontes (Universidade Federal do Pará, Programa de Pós-Graduação em 

Teoria e Pesquisa do Comportamento, Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento – 

Belém-PA), Daniela Castro dos Reis** (Universidade Federal do Pará, Programa de Pós-

Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento, Laboratório de Ecologia do 

Desenvolvimento – Belém-PA), Laiane da Silva Corrêa** (Universidade Federal do Pará, 

Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento, Laboratório de 

Ecologia do Desenvolvimento – Belém-PA), Elson Ferreira Costa** (Universidade Federal 

do Pará, Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento, 

Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento – Belém-PA) 

A pobreza é geralmente caracterizada pela ausência ou escassez de recursos que 

possibilitem ao ser humano desenvolver-se de modo saudável. Há evidências de que crescer 

em ambientes marcados pela escassez de recursos pode ter consequências até certo ponto 

desconhecidas para a Psicologia do Desenvolvimento e outras áreas, sobretudo quando se 

considera as particularidades dos contextos e das populações pesquisados. Este trabalho 

objetiva apresentar aspectos teóricos e metodológicos do estudo do desenvolvimento 

infantil em contextos de pobreza. Por sua perspectiva sistêmica, a opção pela bioecologia do 

desenvolvimento humano revelou-se acertada quando permitiu o uso combinado de 

estratégias metodológicas para acessar aspectos contextuais do desenvolvimento diversos. 

Nesse sentido, foram utilizados diferentes métodos de pesquisa com o uso de escalas, 

questionários e entrevistas, mas também estudo documental. Os resultados consideram os 

achados de três estudos do Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento (LED/UFPA). No 

primeiro foram aplicados um instrumento de medição do nível de pobreza e o Teste de 

Triagem do Desenvolvimento Denver II. Das 319 crianças avaliadas, 77,74% apresentaram 

desenvolvimento suspeito de atraso. As variáveis com associação significativa foram 

escolaridade paterna (0,000**) e planejamento da gravidez (0,007*). Quanto ao nível de 

pobreza, a pontuação variou de 28 a 52 pontos, e demonstrou estar associada ao desfecho 

(0,003*). A alta prevalência da condição de suspeita de atraso no desenvolvimento na 

população pesquisada alerta para a influência de fatores socioeconômicos. Em outro estudo 

que examinou os prontuários de 337 crianças acolhidas em 26 instituições de quatro regiões 

do estado do Pará, identificou-se que entre aquelas com até seis anos o principal motivo 

para o acolhimento foi o abandono (p=0,0002) e a pobreza e/ou vulnerabilidade dos 

familiares (p=0,0481), ainda que, pela legislação vigente, a escassez de recursos não deva se 

constituir em motivo que justifique o afastamento da criança de seus pais ou qualquer deles. 

Em um terceiro estudo, a partir da análise de 250 processos de ação penal de autores de 

agressão sexual de criança/adolescente em comarcas de três regiões do Pará, entre 2012 e 

2014, verificou-se que em 53,6% dos casos as vítimas eram do sexo feminino, de cor/etnia 

negra. As vítimas vinham de famílias em desvantagem socioeconômica, e seus agressores 

haviam crescido em condições semelhantes, permanecendo até hoje expostos a fatores de 

risco para o desenvolvimento saudável (privação material e/ou afetiva). Os resultados 

sugerem a condição similar de pobreza das populações infantis nos contextos pesquisados e 

oferecem evidências de que os efeitos dessa experiência começam a ser notados desde a 

fase inicial da vida. Em termos teóricos, investigações nessa direção podem contribuir na 

difícil tarefa de conhecer e intervir nos ambientes de desenvolvimento. Com relação aos 

estudos empíricos, aproximar e integrar estratégias metodológicas tem se mostrado eficaz 

na investigação de fenômenos com elevado nível de complexidade (pobreza, 

vulnerabilidade, violência e institucionalização) e esperado impacto no desenvolvimento. 

Pesquisas com esse compromisso podem contribuir para políticas destinadas à promoção do 
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desenvolvimento, em particular nos domínios da educação, saúde, direitos humanos e 

equidade de gênero.  

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil; Pobreza; Bioecologia do Desenvolvimento 

Humano. 
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CRENÇAS PARENTAIS E METAS DE SOCIALIZAÇÃO EM DIFERENTES 

CONFIGURAÇÕES FAMILIARES. Luciana Fontes Pessôa (Departamento de 

Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Rio de Janeiro – RJ), Deise 

Maria Leal Fernandes Mendes (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro 

– RJ) 

O foco nos sistemas de crenças e práticas parentais tem um considerável impacto na 

psicologia do desenvolvimento. A ênfase na determinação cultural dos sistemas de crenças 

parentais e, por consequência, nas práticas de cuidado adotadas tem produzido um corpo 

impressionante de conhecimento sobre variabilidade cultural. Os modelos culturais de 

cuidado parental são estabelecidos em uma variedade de domínios e dimensões, bem como 

as estratégias que os pais utilizam para organizar o ambiente e promover diferentes 

oportunidades de estimulação. Dentre outros aspectos, o grau em que os pais valorizam e 

encorajam a criança para a independência versus a interdependência, que está implícito no 

que eles estabelecem como sendo relevante para seu comportamento e desenvolvimento – 

metas de socialização - vai depender da cultura no qual eles estão inseridos. Para 

compreender a dinâmica do desenvolvimento desses dois aspectos em diversos contextos 

culturais, algumas tendências têm sido observadas. Estudos foram realizados valorizando a 

autonomia e interdependência como parte do contexto de desenvolvimento e a valorização 

dessas dimensões nas crenças maternas em relação à socialização de seus filhos, suas 

práticas e seu grau de alocentrismo. Todos esses estudos focalizaram mães e crianças de 

menos de seis anos de idade e usaram um conjunto de instrumentos. Vislumbrando a 

ampliação dos estudos realizados, o presente trabalho propõe apresentar reflexões sobre 

aspectos teóricos e metodológicos no estudo das metas e práticas de cuidado de mães e pais 

de diferentes tipos de famílias em função das crenças desses cuidadores. Participaram da 

pesquisa 30 famílias da cidade do Rio de Janeiro (10 nucleares, 10 reconstituídas, 10 

mononucleares). Utilizou-se o Inventário de Metas de socialização/desenvolvimento, 

traduzido e adaptado de H. Keller. Os resultados indicaram diferença significativa apenas 

na valorização da meta “Desenvolver um senso de autoestima” entre os diferentes tipos de 

família (x²2 = 6,05; p < 0,05). Foi possível observar nas três configurações familiares que as 

metas de aprender a obedecer seus pais; aprender a obedecer às pessoas mais velhas; 

desenvolver autoconfiança e desenvolver um senso de identidade foram as mais valorizadas 

pelos cuidadores. Foram encontradas correlações positivas entre: trajetórias de autonomia e 

as metas aprender a animar os outros (ρ=0,28; p <0,05) e aprender a obedecer as pessoas 

mais velhas (ρ=0,34; p <0,05); trajetórias de autonomia relacionada e as metas desenvolver 

independência (ρ=0,28; p <0,05), desenvolver um senso de autoestima (ρ=0,34; p <0,05) e 

desenvolver um senso de identidade (ρ=0,32; p <0,05) e apenas nas famílias reconstruídas 

foi possível identificar uma correlação significativa entre a trajetória de autonomia 

relacionada e a meta de desenvolver independência (ρ=0,53; p <0,05) e desenvolver um 

senso de autoestima (ρ=0,49; p <0,05).  Dimensões de separação e relação estão presentes 

nas interações mães/pais e filhos de diferentes maneiras e refletem nas práticas de cuidado 

tendências de trajetórias de desenvolvimento específicas. A forma que essa dinâmica será 

oferecida e os padrões da mesma irão variar de acordo com o contexto em que estiver 

inserida a família em questão. Essas análises apontam uma característica cultural muito 

interessante e que merece ser mais detalhadamente investigada em análises posteriores.  
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Mesa Redonda: ESTUDO DE PROCESSO EM TERAPIA ANALÍTICO-

COMPORTAMENTAL: ANÁLISE DE CONTINGENCIAS ENTRELAÇADAS 

 

DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO PARA ESTUDO DE CONTINGÊNCIAS 

ENTRELAÇADAS. Denise de Lima Oliveira Vilas Boas (Universidade de Fortaleza, 

Núcleo Triplice – Fortaleza - SP); Roberto Alves Banaco (Paradigma Centro de 

Ciências e Tecnologia do Comportamento – São Paulo, SP) 

O método mais utilizado por analistas do comportamento, é o método experimental, que 

tem como objetivo encontrar uma relação entre a variável independente (VI) e a 

variável dependente (VD). Por meio desse método é possível mensurar com maior 

clareza o efeito das mudanças ocorridas na variável dependente (resposta do organismo) 

em função da manipulação realizada pelo experimentador na variável independente 

(evento ambiental). Apesar de a pesquisa experimental ser aquela que identifica, com 

mais clareza, a relação causal entre a variável independente (evento ambiental) e a 

variável dependente (resposta do organismo), sendo o tipo de arranjo que permite o 

máximo controle sobre as variáveis de interesse, ele possui algumas limitações. Não 

pode ser usado em pesquisas em ambiente natural, por exemplo, de investigação de 

procedimentos de intervenções, em que não é possível o total controle experimental. 

Além disso, impede a realização de pesquisas de observação em ambiente natural. Por 

outro lado a observação e descrição das relações observadas pode promover insight 

sobre a natureza do problema, em que o interesse do pesquisador está relacionado a 

questões que envolvem intervenção e/ou treinos realizados naturalmente. A partir disso, 

o objetivo desse trabalho é apresentar e discutir o método de coleta e análise de dados 

em pesquisa que tem o objetivo de analisar contingências verbais entrelaçadas no 

processo de ensino e aprendizagem de repertório, tanto em ambiente de intervenção, tal 

como a clínica psicológica, como em ambiente natural, em que a aprendizagem ocorre 

sem sistematização. A escolha da condução e forma de registro das observações trazem 

importantes implicações para a definição da validade da pesquisa, quanto mais preciso e 

objetivo esse registro melhor a possibilidade de análise. Os registros em gravações de 

vídeo possibilita que seja revisto quantas vezes forem necessárias para descrição de 

todos os comportamentos. Quando a análise envolve uma contigencia social, em 

ambiente clinico ou familiar, por exemplo, essa possibilidade é fundamental, pois 

permite registrar os comportamentos tanto verbais quanto não verbais de todos os 

membros que compõe o entrelaçamento. Além disso, verificou que a forma que esse 

registro é organizado, também favorecerá a análise dos dados coletados. Um registro 

objetivo e sincronizado, realizado, por exemplo, numa planilha de excel em que as 

respostas dos participantes são transcritas segundo a segundo, que cada linha representa 

as respostas verbais ou não de um participante e uma linha para registro do contexto, 

possibilita permite uma análise que incluiu não apenas um levantamento e frequência de 

respostas emitidas, mas também das relações de dependência mutua entre as mudanças 

nos repertórios de todos os membros daquela cultura. 

Nível do trabalho: Pesquisador - P 
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A INTERVENÇÃO E SUA AVALIAÇÃO COMO MANTENEDORAS DA 

CULTURA TERAPÊUTICA. Roberto Alves Banaco e Denis Roberto Zamignani. 

(Paradigma Centro de Ciências e Tecnologia do Comportamento – São Paulo, SP) 

Este trabalho dá continuidade a outros já desenvolvidos por nossa equipe, em que 

analisamos, primeiramente, toda a gama de relações entre diversos indivíduos 

envolvidos no que pode se chamar de cultura: relações sociais por meio de 

comportamento verbal que se dão pelo entrelaçamento entre contingências individuais. 

Nesta linha de trabalho temos especialmente nos debruçado sobre a relação terapêutica, 

e, portanto, sobre relações estabelecidas entre cliente, terapeuta, familiares, amigos e 

outros em relação com o cliente. Nessa análise também apontamos outros tipos de 

relações sociais que incidem e modulam os comportamentos do terapeuta durante a 

sessão, mas que envolvem pessoas que produzem e divulgam ciência – em nosso caso 

analisado, ciência psicológica - e outras que organizam a profissão. Essa interpretação 

inicial tem como base o comportamento verbal e social. Em trabalho subsequente, já 

havíamos analisado a manutenção da relação terapêutica como contingências 

entrelaçadas de troca recíproca entre cliente e terapeuta, utilizando como ferramenta de 

análise classes de respostas definidas no SiMCCIT. As categorias de “Empatia”, 

“Solicitação de Relato”, “Interpretação” e “Solicitação de Reflexão” por parte do 

terapeuta e as esperadas classes de respostas do cliente: “Relato de eventos”, 

“Estabelecimento de Meta”, “Relatos de Reflexão” e “Melhora”, foram colocadas 

entrelaçadamente como um modelo de como conduzir um processo terapêutico e de 

como esse processo deveria ser avaliado. Neste trabalho, nos propomos a entrelaçar as 

categorias de classes de resposta mais claramente interventivas, tais como “Fornecer 

Informações”, “Recomendar ou Solicitar Ações, Tarefas ou Técnicas”, “Aprovar ou 

Concordar com Ações ou Avaliações do Cliente”, “Reprovar ou Criticar ações ou 

verbalizações do Cliente”, entrelaçadas as classes do cliente: “Solicitar informações”, 

“Relatar Melhora ou Progresso Terapêutico”, “Formular Metas”, “Estabelecer Relações 

entre eventos”, “Concordância” e “Oposição”. Essas classes de comportamento do 

terapeuta seriam aquelas mais explicitamente determinantes de mudanças do 

comportamento do cliente, dentro e fora da sessão, por meio dos processos básicos de 

intervenção clínica comportamental. Também pretendemos estabelecer relações entre 

“Relatos do Cliente”, especialmente os ocorridos sobre eventos fora do ambiente 

terapêutico e relatos sobre “Reflexão”, que proporcionem uma avaliação de resultados 

que apontem ou não a “Melhora terapêutica”. Isto necessariamente deverá envolver: 

relatos de mudança de comportamento de terceiros (familiares, amigos e outras pessoas 

do ambiente extrassessão), bem como “Reflexões” que apontem uma análise funcional 

que propicie escolhas pela maior proporção de reforçadores positivos, pela menor 

proporção de punição, e resolução de problemas. Essas classes de comportamento do 

cliente são aquelas que indicariam a melhora efetiva do resultado terapêutico. O 

objetivo de toda esta linha de trabalho é estabelecer pontos de avaliação da relação 

terapêutica, em busca de evidências de resultados parciais e gradativos, que interligados 

resultariam em evidência dos efeitos terapêuticos enquanto um processo social e verbal. 

A descrição desses processos e seus resultados de mudança terapêutica também serão 

úteis para o ensino das habilidades básicas que um terapeuta precisa adquirir para dar 

continuidade à cultura da Psicoterapia enquanto profissão. 
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HABILIDADES VERBAIS DO TERAPEUTA NO ATENDIMENTO DE CASAL. 

Eugênia Marques de Oliveira Melo (Paradigma Centro de Ciências e Tecnologia do 

Comportamento – São Paulo, SP.Universidade de Fortaleza – UNIFOR – Fortaleza-

CE) e Livia Godinho Aureliano (Paradigma Centro de Ciências e Tecnologia do 

Comportamento – São Paulo, SP. Universidade São Judas Tadeu – SP) 

Pesquisa de processo refere-se aos estudos que buscam analisar momento-a-momento o 

percurso psicoterapêutico, de modo a descrever quais variáveis da relação terapêutica 

podem produzir mudanças no cliente. A terapia de casal apresenta um ambiente 

diferenciado, pois a presença de dois clientes no setting torna a relação terapêutica mais 

complexa, o que exige habilidades terapêuticas diferenciadas, como a de se dirigir a 

cada um dos cônjuges e ao casal, de modo a construir uma aliança terapêutica 

equilibrada. O objetivo desse trabalho é comparar os comportamentos verbais do 

terapeuta de casal com a literatura analítico comportamental de estudos de processo em 

psicoterapia. Participou desse estudo um casal, composto de um homem e uma mulher e 

um psicólogo com sete anos de experiência clínica no momento do estudo. As sessões 

foram gravadas em áudio e vídeo por meio de duas filmadoras digitais. As sessões 

foram categorizadas de acordo com o Sistema multidimensional para a categorização de 

comportamentos na interação terapêutica (SiMCCIT), por meio do The Observer XT 

7.0. Três sessões (nº 03, 07 e 11) de terapia de casal foram categorizadas e analisadas, a 

fim de ilustrar diferentes momentos do processo terapêutico. Esse estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Judas Tadeu, sob o protocolo 

047/09. Os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

autorizando a gravação das sessões e a utilização dos dados para esta pesquisa. Em todo 

processo terapêutico as categorias mais frequentes foram “Facilitação”, “Solicitação de 

relato” e “Solicitação de Reflexão”. As categorias “Facilitação” e “Solicitação de 

relato” são esperadas no início do processo, pois demonstram empatia e atenção aos 

conteúdos trazidos pelos clientes. Já os comportamentos do terapeuta de “Solicitar 

Reflexão”, “Interpretar” e “Recomendar”, que são mais esperados no meio do processo 

terapêutico, foram emitidos no início da terapia de casal. O aparecimento dessas 

categorias pode ser explicado porque a presença dos cônjuges dentro do setting 

terapêutico propicia ao terapeuta observar e compreender a interação dos clientes desde 

a primeira sessão, o que pode favorecer a construção da avaliação funcional já nas 

sessões iniciais e a intervenção ocorre diretamente nos comportamentos emitidos no 

momento do atendimento. Outra particularidade é que as intervenções do terapeuta ora 

são direcionadas a cada cônjuge, ora ao casal. Além disso, a intervenção do terapeuta 

pode ser direcionada a um indivíduo, mas esta afetar o outro cônjuge; como também o 

terapeuta pode falar para o grupo, embora o propósito de sua verbalização seja um dos 

indivíduos, mas para evitar que o ambiente se torne aversivo para um deles, decide 

direcionar a fala ao casal. Essas habilidades visam um maior equilíbrio na relação 

terapêutica, uma vez que a literatura mostra que a desigualdade na aliança entre 

terapeuta e clientes é uma variável que prediz fracasso no processo. As diversas 

contingências entrelaçadas presentes na terapia de casal tornam o seu ambiente mais 

complexo requerendo formação diferenciada àqueles que pretendem atuar com esse 

público. 
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Mesa Redonda: EXCLUSÃO, SEGREGAÇÃO, INCLUSÃO ALIENADA: À 

BANALIDADE DA VIOLÊNCIA 

 

A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EXCLUÍDA: À BANALIDADE DA 

VIDA. Glaucia Regina Vianna (Programa de pós graduação em Memória 

Social/Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro LPSPV) 

O presente trabalho visa refletir sobre a violência praticada contra crianças e jovens das 

camadas mais pobres da população. Histórias de vida esfaceladas, marcadas por 

exploração e desigualdades sociais, a maioria ainda na infância e adolescência já 

iniciam seus percursos nas várias instituições destinadas a 1ª e 2ª Vara de Justiça, cujo o 

objetivo acima de tudo seria evitar o ingresso na prisão, porém acabam revelando a 

outra face sórdida e perversa da moeda. Tais lugares , ao invés de propiciar ao sujeito 

condições que lhes possibilite fazer outras escolhas na vida que não seja a eleição pelo 

mundo do crime, acabam dando sustentação e apoio, por meio de uma ‘inserção 

alienada’, onde observa-se um processo em que o sujeito é submetido a constantes 

inserções institucionais, a custa de repressão, punição e controle. Dessa forma, adentra-

se o sistema prisional dando continuidade a um processo, onde o sujeito mais uma vez é 

submetido a custódia do Estado, numa espécie de paternalismo que funciona 

formalizado pela dominação e alienação. Nesse contexto, o sujeito muitas vezes só terá 

acesso aos bens sociais como saúde, educação, ao adentrar o sistema prisional, as 

avessas, configurando o que chamamos de inserção alienada. Onde o Estado faz uso 

dessas estratégias como uma forma de controle e manutenção das classes 

subalternizadas, reforçando a exclusão e estigmatização do sujeito. E mesmo tendo 

cumprido integralmente a sua pena, na condição de egresso sofrerá todas as mazelas do 

sistema institucional, e doravante carregará um rotulo aterrador do qual nunca mais se 

livrará, “ex presidiário”. Cujo estigma limita de forma violenta e mina quase todas as 

possibilidades do sujeito fazer outras escolhas que não seja pela via do crime. 

Configurando o eterno retorno ao circuito repetitivo da violência onde o sujeito ora é 

vítima, ora algoz, devido a uma série de equívocos produzidos por essa inserção 

alienada, as quais não abrem outras saídas para o sujeito a não ser o assujeitamento e 

eterno retorno as variadas instituições que funcionam como um “cárcere”. Com isso 

compreendemos que não podemos considerar apenas a ausência de políticas públicas a 

causadora da experiência de impotência, mas todas as estruturas sócio econômicas 

opressivas e desiguais, bem como todo o universo de significações e representações que 

reproduzem desigualdade, opressão, exclusão, subalternizando, submetendo e 

inferiorizando.  
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A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: OBJETO CAUSA DE ÓDIO. Maria de 

Fatima Scaffo (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

A violência contra a mulher é um fenômeno que perpassa todo ordenamento social, 

etnias, religiões e culturas, ocorrendo em populações de diferentes níveis de 

desenvolvimento econômico e social. Pelo seu alto poder destrutivo, a violência contra 

a mulher tem causado consequências graves para a sua sexualidade, como: abortos, 

doenças sexualmente transmissíveis, depressão, fobias, lesões irreversíveis e elevado 

índice de mortalidade. Utilizamos a categoria de análise Memória Social, para 

focalizarmos a influência da transmissão geracional psíquica de papéis de gênero –

TGPPG no que tange ao silenciamento da mulher que sofre este tipo de agravo. Método: 

Levantamento de campo realizado no município de Niterói – Rio de Janeiro - Brasil. 

Sujeitos: Mulheres vítimas de violência conjugal. Instrumento contendo 10 questões 

dialógicas sobre percepções acerca da violência sofrida e os agravos decorrentes dessa 

vivência. Análise do material terá como suporte teórico o método qualitativo de análise 

de discurso. Resultados: No âmbito conjugal, a violência sexual é uma das formas mais 

difíceis de ser denunciada. Como transgressão das proibições, ultrapassa códigos sociais 

quanto ao respeito à alteridade. Sua natureza traumatizante provoca feridas físicas e 

psíquicas de diferentes ordens, em especial, a fragilização identitária. Como dispositivo 

de degradação provoca uma série de disfunções relativas à sexualidade. Fenômeno 

social grave pode ser ocultado pelos círculos familiares, reforçadores dos estereótipos 

de gênero que criam no inconsciente feminino estruturas rígidas que provocam ausência 

de credibilidade na busca de estratégias que garantam a expressão de sua sexualidade. 

Discussão: A estreita moldura educativa para as meninas construída geracionalmente é 

reforçada pela memória social. Processo que se dá através do discurso materno, 

carregado de silêncios e ocultações, hierarquiza e restringe o lugar da mulher na 

sociedade, alocando-a primeiramente na esfera privada, cuidando dos filhos e do 

marido. Conclui-se que esta socialização ao tornar-se raiz modeladora da conduta, das 

atitudes e base das escolhas entre si mesma e a manutenção da estrutura familiar, 

influencia na negação da alteridade, ruptura com seus desejos e consequente surgimento 

de patologias relativas à sexualidade. Deixando marcas irreparáveis na existência de 

mulheres que sofrem esse agravo. Concomitante a isso, o índice de homicídios 

praticados contra as mulheres continua alto. Em sua maioria realizado por seu ex ou 

atual companheiro, denunciando que apesar da severidade da Lei Maria da Penha e do 

maior investimento em políticas públicas, o Brasil ocupa o sétimo colocado em lista que 

contabiliza assassinatos de mulheres em 84 países. Nesse contexto, a mulher é 

responsabilizada pela violência que sofre. Este tipo de postura institucional de tolerância 

à violência e impunidade não só permite como incentiva o feminicídio.  

Nível do trabalho: Doutorado - D 
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SISTEMA PRISIONAL: DA EXCLUSÃO A INCLUSÃO ALIENADA. Lobelia da 

Silva Faceira (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Programa de Pós-

Graduação em Memória Social) 

O presente estudo visa introduzir algumas reflexões acerca do atual sistema prisional, e 

a prática de seletividade social e etnorracial, frutos de um longo processo de 

desigualdade e segregação. No Brasil, a população carcerária cresce aceleradamente, 

sendo formada praticamente por homens jovens, negros e pobres, cujas vidas são 

marcadas pela desesperança, impotência e pouquíssimas escolhas a fazer, que não seja 

ingressar no mundo do crime. E pra essa sociedade não interessa as causas que levaram 

a esse tipo de escolha, simplesmente julga e condena de forma isolada o crime 

cometido, eximindo-se de considerar todo o contexto que envolve a ação criminosa. 

Com isso, convivem, lado a lado, o criminoso que cometeu o roubo de um xampu e 

aquele que praticou um crime hediondo. Não obstante, fica estabelecido quem são os 

agentes violentos que doravante estarão na mira do aparato policial, vistos como 

perigosos e insubordinados e, no olhar jurídico, condenáveis. Por sua vez, o Estado 

legitima a ação violenta da polícia contra a população pobre: negros, crianças de rua, 

favelados que são expostos a situações de impotência, vivenciando diferentes 

modalidades de humilhação e frustração, por intermédio da negação de vários direitos 

básicos, como: educação, saúde, moradia digna, cujo somatório só aumenta a revolta e o 

ressentimento. Porém, isso não passa incólume, movido pelo ódio, esse sujeito vai 

buscar seu reconhecimento social pela prática do crime, e, ao cometer o delito, terá de 

pagar o que deve a sociedade por meio do cumprimento da pena. Paradoxalmente, vai 

ter acesso a bens sociais que nunca teve, como a saúde e educação, ao adentrar o 

sistema prisional, mesmo que de forma precária e marginal, fruto de uma inserção 

alienada. A dinâmica do cárcere obedece às regras da direção da prisão, dos 

custodiadores e dos detentos. O resultado da aplicação das estratégias (humilhação, 

aviltamento, violação e anonimato), consideradas necessárias à transformação do preso, 

consiste no processo de prisionalização com produção de um estado, quase sempre 

irreversível e violento, de mortificação do Eu; pela contenção física, adoção de 

submissão e imposição de modos de falar e pensar, que dificilmente possibilita ao 

sujeito fazer outras escolhas na vida que não seja a prática do crime. 

Apoio financeiro/Bolsa: FAPERJ 
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Mesa Redonda: EXPERIÊNCIAS, DIFICULDADES E SOLUÇÕES PARA 

DIVULGAR A PSICOLOGIA NO BRASIL 

 

 

MINUTOS PSÍQUICOS: A VISÃO DAS PESSOAS SOBRE A PSICOLOGIA E A 

DIVULGAÇÃO COMO UMA VELA NO ESCURO. André L. A. Rabelo** 

(Laboratório de Psicologia Social (LAPSOCIAL), Universidade de Brasília (UnB), 

Brasília, DF).  

A maneira como a ciência é vista pela população pode ter vários impactos positivos e 

negativos para ela mesma. Observam-se hoje várias ocorrências que exemplificam o 

ceticismo público que existe em relação à ciência, como pessoas que negam a 

ocorrência do aquecimento global, da evolução, da segurança das vacinas e até mesmo 

da relação entre o HIV e a AIDS. Os impactos são facilmente observáveis, como as 

dificuldades vividas para que haja: uma redução drástica de emissão de poluentes, a 

preservação da natureza, o ensino laico de ciência em instituições de ensino e a 

erradicação de doenças como a pólio. A psicologia, como uma área da ciência, também 

é impactada pelo ceticismo público quanto à ela, que tem as suas próprias 

peculiaridades em comparação com outras áreas da ciência. Em muitos países, existe 

um ceticismo público quanto à psicologia no que se refere à sua utilidade e 

cientificidade, e embora os dados sobre isso sejam escassos no Brasil, existem razões 

para acreditar que os padrões existentes em outros países guardem semelhanças com o 

Brasil. Quais seriam as razões e consequências disso? O objetivo da presente proposta é 

expor e discutir a maneira como a psicologia é vista pelo público, as possíveis 

implicações disso para a própria psicologia e algumas maneiras de tenta amenizar essa 

situação. Serão exploradas algumas das principais noções equivocadas sobre a 

psicologia, alguns dos principais motivos pelos quais a psicologia pode ser vista com 

desconfiança pelo público e serão analisados os argumentos e as evidências pertinentes 

à tais desconfianças. Um dos motivos para a situação da psicologia diante do público 

que será enfatizado é a falta de iniciativas e apoio para que a psicologia seja divulgada 

de maneira competente, especializada e ampla para as pessoas. Outro dos motivos que 

será enfatizado é a difusão de ideias e práticas esotéricas ou pseudocientíficas tanto 

dentro da psicologia quanto fora dela e na mídia. Será argumentado que os psicólogos e 

as instituições vinculadas à psicologia têm plenas condições de apoiar de maneira mais 

substancial do que têm feito, tanto diretamente quanto indiretamente, iniciativas com o 

objetivo de retratar de maneira mais realista e profissional a psicologia para o público. 

Como exemplo de ação visando influenciar a visão pública da psicologia no Brasil, será 

apresentado o Minutos Psíquicos, um canal do Youtube que produz vídeos sobre 

psicologia e outras áreas da ciência. Serão descritas algumas das motivações para a 

criação do canal e experiências tanto positivas quanto negativas que o canal tem 

proporcionado para seus criadores.  

Nível do trabalho: Doutorado - D  
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PERCEPTO: O QUE BLOGS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA TEM A 

OFERECER PARA A PSICOLOGIA? Rui de Moraes Jr.** (Laboratório de 

Percepção e Psicofísica, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP / Faculdade 

Anhanguera de São José, São José dos Campos, SP), Bruno Marinho de Sousa 

(Universidade Federal de Goiás, Catalão, GO), Leonardo Gomes Bernardino 

(Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG) 

A internet revolucionou de modo irreversível a velocidade e o modo como a informação 

é produzida e disponibilizada. A ciência se beneficiou de modo direto com a facilidade 

de trabalhos colaborativos de grupos de pesquisa remotos e com o advento de bases de 

dados e periódicos eletrônicos, além da possibilidade de conferências e cursos virtuais. 

A internet também impulsionou a divulgação científica para um público amplo. Hoje, 

pesquisadores têm a possibilidade de uma relação estreita, rápida e sem intermediários 

com os consumidores do conhecimento científico nas suas áreas. Uma forma de 

divulgação científica muito popular se dá numa plataforma de blog. Blogs são páginas 

da internet em que artigos, os posts, são publicados e organizados numa estrutura 

cronológica. Dentro da presente proposta de mesa redonda,"Experiências, dificuldades e 

soluções para divulgar a psicologia no Brasil", será apresentado o blog Percepto 

(www.blogpercepto.com). Este servirá como uma ilustração norteadora para uma 

discussão sobre blogs como ferramenta de divulgação científica em psicologia. 

Inicialmente será contextualizada a motivação para a criação do blog Percepto como um 

espaço voltado a disseminação de temáticas relativas às ciências comportamentais, 

psicologia experimental e neurociências cognitivas. Em seguidas, serão levantados 

aspectos da prática da divulgação científica como, por exemplo, as postagens: como 

surgem as ideias? Quais são as principais referências? Como é feita a adaptação da 

linguagem e revisão dos posts? Será exposto o papel das redes sociais como fontes de 

divulgação paralela para maior alcance de um blog. Também será discutido como blogs 

de divulgação científica em psicologia cumprem um papel educacional quando 

produzem e disseminam material didático ao ensino de graduação. Neste ponto, será 

relatada uma experiência de divulgação em uma área bem restrita da psicologia nas 

grades curriculares brasileiras: a psicofísica. Ainda, será explorado (a) o que uma 

iniciativa amadora e livre tem a contribuir para a psicologia enquanto ciência e 

profissão; (b) quais os benefícios pessoais e sociais de se engajar em atividades de 

divulgação científica eletrônica e;  (c) o que dificulta ou desmotiva o trabalho dos 

blogueiros. Por fim, listaremos iniciativas de outros blogs que se empenham na 

veiculação de conhecimento psicológico. De modo geral, a apresentação terá por 

objetivo apresentar o blog como um sistema de comunicação simples que dispensa o 

conhecimento de linguagens de programação e interessante para divulgação científica. 

Pretende-se, assim, não apenas incentivar o maior contato com a blogsfera, mas também 

fomentar novas iniciativas de divulgação neste formato. 

Nível do trabalho: Doutorado - D 
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POSITRÔNICO: A PSEUDOCIÊNCIA NA PSICOLOGIA E O MUNDO NERD 

COMO FORMA DE EXPLORAR A PSICOLOGIA. Felipe C. Novaes (Laboratório 

de Pesquisa em Psicologia Social (L2PS), Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro/RJ) 

Entre o público leigo existe certo ceticismo quanto à psicologia enquanto disciplina 

científica, ou ao contrário, às vezes existe certa ingenuidade quanto à cientificidade da 

disciplina. Essas duas concepções podem ser perigosas, pois uma retira a importância 

que a psicologia tem, enquanto a outra admitiria qualquer ideia como válida. Na própria 

área da psicologia algumas vezes existe não só o ceticismo, mas a convicção de que a 

disciplina não pode ou não deve ser uma ciência. Esse cenário abre espaço para que 

práticas ou ideias sem nenhuma base em evidências sejam consideradas tão válidas 

quanto às que são fruto do método científico. Talvez por isso surjam tópicos relativos à 

pseudociência tanto nos cursos acadêmicos de psicologia quanto em ambientes leigos. É 

comum o aparecimento de temas como percepção extrassensorial, uso de dez por cento 

da capacidade cerebral, intervenções psicoterapêuticas sem base em evidências, mistura 

entre esoterismo e abordagens conhecidas da psicologia ou outras afirmações mais 

discretas, como o suposto fato de que “liberar” a raiva é melhor que controlá-la. Assim 

como todas as ciências, a psicologia é permeada por esses tipos de mitos clássicos que 

subsistem do meio acadêmico ao público leigo, e que aparecem com frequência na 

cultura popular. Para além de ampliar a confusão sobre o que é a pesquisa científica na 

psicologia, a falta de importância algumas vezes dada à obtenção de evidências pode ter 

resultados prejudiciais para a própria prática psicológica. É extremamente importante 

que os serviços prestados pelos profissionais da área sejam bem embasados, pois essa é 

a garantia de que os serviços oferecidos à população realmente funcionam. Para isso, é 

preciso que desde a graduação os alunos sejam ensinados a diferenciar ciência e 

pseudociência. Por outro lado, fora das universidades, a divulgação científica pode 

cumprir igualmente importante papel, tanto em relação aos estudantes da área quanto ao 

público leigo em geral. É nesse sentido que iniciativas recentes, como o Positrônico 

Podcast, tem tentado divulgar conhecimento científico sobre a psicologia no contexto da 

chamada “cultura nerd” que tem crescido ao longo dos anos, para que a psicologia de 

qualidade também seja acessível ao domínio popular. Além de falar sobre ciência de 

maneira clara e acessível a qualquer público, tem se revelado uma estratégia atraente 

usar filmes, livros e quadrinhos como pontos de partida para a discussão de temas 

importantes da psicologia. Essa cultura pop pode ser utilizada para espalhar esses 

conhecidos mitos, mas também pode ser discutida, desconstruindo tais concepções 

equivocadas a respeito do campo.  
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Palavras-chave: pseudociência, divulgação científica, podcast 

Área da Psicologia: Psicologia Social 

 

  



 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 46ª Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira de Psicologia – Fortaleza, 2016 – ISSN 2176-5243 

 

Mesa Redonda: INCLUSÃO DA DIVERSIDADE: ATUALIDADES NA 

ABORDAGEM DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NAS ESCOLAS. 

 

DESENHANDO PRÓXIMOS PASSOS. Nadja Maria Vieira (Universidade Federal 

de Alagoas – Programa de Pós-Graduação em Psicologia/ UFAL) 

Relata-se aqui uma ação de enfrentamento aos altos índices de evasão escolar durante o 

ensino médio. Considera-se que a evasão reflete ineficiências no âmbito de 

metodologias e gestão escolar. Com este relato, que não se refere diretamente a 

estudantes com deficiência, ilustra-se a inclusão ampliada, reconhecendo-se nesta 

proposta o sentido de educação para todos. Argumenta-se que a evasão escolar impede 

que se efetive este sentido. Defende-se que a falta do enfoque no planejamento 

associada à instabilidade típica das situações de transição, como é o caso da passagem 

do ensino médio para o superior, justifica o abandono da escola pelos estudantes. 

Considerou-se que essa instabilidade compõe cenários de diversidade que os educadores 

devem conhecer para assegurar a educação para todos. A atividade denominada 

DESENHANDO PRÓXIMOS PASSOS teve o objetivo central de possibilitar espaços 

de discussão, durante o ensino médio, acerca da necessidade de planejamento para o 

futuro da vida acadêmica e profissional. Participaram dessa atividade 180 estudantes de 

uma escola pública da cidade de Maceió. Os procedimentos incluíram duas oficinas e 

uma feira de profissões. Na primeira oficina os facilitadores entregaram aos estudantes 

uma cartolina com o desenho de uma escola vazia e instruíram-lhes para se desenharem 

dentro da escola, envolvidos em atividade que consideravam importante para o seu 

futuro. Após essa etapa, os estudantes debateram sobre o papel da escola para 

concretização daquele futuro desenhado. Ao fim da primeira oficina os estudantes 

receberam uma tabela com a questão: O que gostariam de conquistar no prazo de um 

ano, no prazo de cinco anos e no prazo de dez anos? A segunda oficina foi realizada 

duas semanas depois, quando os facilitadores solicitaram as tabelas preenchidas com 

essas metas e instruíram aos estudantes que eles deveriam trocá-las entre si. Dessa 

forma, um colega deveria complementar a tabela do outro com sugestões de estratégias 

para o alcance das metas nelas descritas. O ponto culminante dessa intervenção foi a 

realização de uma feira de profissões com a participação também de 55 universitários de 

diferentes cursos. Esses universitários se deslocaram até as instalações da escola e lá 

permaneceram durante dois turnos á disposição dos alunos daquela escola pública. 

Além dos estudantes que participaram das duas oficinas, cerca de 600 outros alunos do 

ensino médio também participaram da feira de profissões onde os universitários 

ofertavam informações sobre o acesso e funcionamento da universidade. Durante a feira 

os alunos da escola pública tiveram oportunidade de compartilhar com os universitários 

suas dúvidas e interesses relacionados com os diferentes cursos. Como conclusão, 

defende-se que o enfoque no planejamento deveria ser providenciado na proposição de 

metodologias diferenciadas para o ensino médio. Dessa forma se exerce uma abordagem 

ampliada da inclusão educacional. Alega-se ainda para esse exercício, as dificuldades 

dos alunos nessa escola que está localizada em um bairro com os maiores índices de 

criminalidade e os menores índices de desenvolvimento humano de Maceió. Acredita-se 

que essas dificuldades extremadas distanciam os estudantes da universidade e desativam 

as suas possibilidades de conquistas e realização de sonhos. 

Apoio financeiro/Bolsa: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX/UFAL 
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INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL EM SALA DE AULA 

REGULAR E O USO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM. Bruna 

Heloísa Machado de Oliveira* (Universidade Federal de Alagoas/AL), Francyelly Oliveira 

Pereira dos Santos* (Universidade Federal de Alagoas/AL), Henrique Jorge Simões Bezerra 

(Universidade Federal da Paraíba/PB) 

A inclusão de pessoas com deficiência visual em salas de aula comuns ainda é um desafio a ser 

enfrentado e superado no contexto da escola brasileira. Este estudo teve por objetivo investigar 

estratégias utilizadas em sala de aula por uma educadora no processo ensino-aprendizagem de 

uma criança com deficiência visual. Defende-se que é possível compensar as limitações da 

deficiência visual, através do acesso por vias indiretas, e produzir condições adequadas para o 

desenvolvimento das formas culturais de comportamento e ação. Para isso, utilizou-se estudos 

da sociolinguística interacional, explicitando a primazia das regulações semióticas na 

emergência de fenômenos psicológicos constitutivos dos processos de ensino-aprendizagem, 

dentre os quais destacamos as Zonas de Desenvolvimento Proximal - espaços simbólicos 

interacionalmente constituídos que promovem aprendizagem e desenvolvimento. De acordo 

com esta concepção, a regulação interpsicológica tem a linguagem como principal ferramenta 

na promoção do desenvolvimento tipicamente humano. Sendo assim, os processos de 

referenciação que ocorrem na interação em sala de aula possibilitam à educadora e aos 

educandos construírem colaborativamente objetos de discurso que dão suporte às suas 

produções de sentidos e significados. A coerência discursiva, realizada tanto por meio de 

recursos linguísticos quanto paralinguísticos, é essencial para os processos de referenciação, 

sendo um excelente indicativo de como os interlocutores produzem entendimentos comuns para 

estados de coisas. Os participantes desta pesquisa foram uma professora e 40 alunos (um deles 

com deficiência visual) do 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública de Maceió–AL. 

Os dados foram construídos e analisados a partir da análise interacional e videografia e da 

análise microgenética. Os resultados indicaram os marcadores conversacionais paralinguísticos 

como recursos muito utilizados no ensino da matemática ao educando com deficiência visual, 

pois potencializavam a aprendizagem através do uso de materiais táteis. É importante destacar 

que, neste caso, o toque foi considerado como um recurso paralinguístico. Entretanto, nas 

dinâmicas de sala de aula, esta estratégia docente foi direcionada exclusivamente ao estudante 

com deficiência visual, o que, por sua vez, dividiu a organização da aula em dois momentos 

distintos: aqueles direcionados ao educando com deficiência visual e os direcionados aos 

demais educandos. Identificou-se a utilização frequente de dêiticos espaciais no discurso da 

docente para mencionar objetos acessíveis apenas aos educandos videntes. Tal uso 

impossibilitava ao educando com deficiência visual ter as pistas situacionais necessárias para a 

construção dos referentes adequados à proposta de produção de sentido da professora. O uso de 

conhecimentos cotidianos dando suporte à construção de conhecimentos científicos foi outra 

estratégia de ensino-aprendizagem. Neste caso, o aluno com deficiência visual pode participar 

de momentos de interação entre todos os alunos e apresentar exemplos significativos de sua 

experiência pessoal ao longo da aula. Concluímos afirmando que o planejamento e o uso 

intencional de estratégias de ensino-aprendizagem podem potencializar as ações de suporte 

docente para a promoção da inclusão e do desenvolvimento de educandos com deficiência. 

Portanto, identificar e refletir sobre modos de utilização de recursos paralinguísticos, de dêiticos 

e de conhecimentos cotidianos, assim como de outras estratégias de apoio à aprendizagem 

auxilia significativamente nos processos de compensação educacional da deficiência. 

Apoio financeiro/Bolsa: Bolsas: financiamento de duas bolsas de iniciação científica pelas 

instituições Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de Alagoas (Fapeal) 
Nível do trabalho: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SEUS DESAFIOS: A FORMAÇÃO E AS 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EM FOCO. Emmanuelle C. Chaves 

(Universidade Federal Rural de Pernambuco/PE) 

Como contribuição para a mesa “Inclusão da diversidade: atualidades na abordagem das 

necessidades especiais nas escolas” propõe-se uma reflexão teórica sobre os desafios na 

Educação Inclusiva (EI) no que diz respeito à formação docente e às estratégias 

pedagógicas para uma atuação na perspectiva de uma educação para todos. Neste 

sentido, ao considerar o processo de implantação da política de educação inclusiva no 

Brasil são muitos os desafios encontrados, mas a falta de preparo dos professores e 

professoras ganha destaque quando o tema é abordado. Isto porque, embora o Estado 

venha constituindo políticas públicas que visam assegurar educação de qualidade para 

todos os alunos, com necessidades educacionais especiais ou não, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, ainda se evidencia, de forma 

marcante, uma necessidade de repensar a formação dos educadores que atuam com estes 

alunos, e até mesmo o papel das universidades na formação de recursos humanos para 

atuar na área de educação inclusiva, tendo em vista o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) e o apoio pedagógico de caráter complementar e suplementar.  

Para dar conta destas necessidades é preciso avançar na discussão de alguns aspectos 

dentre os quais destacam-se dois deles: 1) Qual o perfil do professor que atua na EI e 

em que medida ele deve ou não se diferenciar daquele que atua na Educação Básica em 

geral? Qual o espaço destinado, tanto na formação inicial, quanto na formação 

continuada, à discussão das práticas pedagógicas para uma efetiva implementação da 

EI? Quanto ao perfil do professor para atuar na EI, propõe-se discutir uma proposta que 

enfatiza que para implementar uma educação democrática para todos, é preciso que, 

desde a formação inicial, os futuros docentes desenvolvam um perfil que considere o 

respeito à diversidade e a valorização das particularidades de cada indivíduo. No que diz 

respeito às práticas pedagógicas para uma EI, enfatiza-se que embora exista uma grande 

preocupação em tornar os professores mais autônomos em relação à inclusão escolar, 

através de formação continuada, trabalho colaborativo, reflexão sobre a prática 

pedagógica e estratégias de formação é possível identificar que a literatura sobre 

práticas pedagógicas no contexto da inclusão escolar parece não chegar aos professores. 

Tal realidade pode ser reconhecida na preocupação com novas demandas da profissão, 

evidenciando a necessidade de formação docente na dimensão relacionada ao corpo, 

afeto e cognição. Além disso, parece que a formação para uma atuação em EI prioriza o 

estudo das deficiências quanto às suas caracterizações e condições específicas. Este 

caminho, por sua vez, mantém o modelo conhecido da Educação especial, que sobrepõe 

a formação do especialista à formação do professor comum. Como alternativa a este 

cenário, propõe-se então discutir a formação docente para uma efetiva Educação 

Inclusiva a partir da compreensão de que Educar na diversidade exige um 

direcionamento para o estudo de práticas pedagógicas que valorizem as diferenças e a 

diversidade nas salas de aula.  
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Mesa Redonda: INTERVENÇÕES E PRÁTICA PLURAL ENTRE A 

PSICOLOGIA E PSICANÁLISE NA FORMAÇÃO DISCENTE 

 

PSICANÁLISE COMO PARTICIPANTE DA PRÁTICA INTERVENTIVA 

GRUPAL. Juçara Rocha Soares Mapurunga (Universidade de Fortaleza) 

No curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza existe no sétimo semestre uma 

disciplina intitulada “Prática Integrativa VII”, que tem como objetivo central a 

integração de todas as disciplinas para que o aluno aprenda na prática a planejar 

procedimentos interventivos para a inserção da psicologia nos processos grupais. O 

aluno desenvolverá competências para identificar as diferentes estratégias de 

intervenção grupal utilizadas pelo psicólogo em diferentes contextos de trabalho, assim 

como poderá desenvolver as habilidades de descrever, analisar e interpretar processos 

psicológicos e comportamentais grupais para proceder as intervenções. Após fazer uma 

pesquisa de campo o aluno descreverá os processos psicológicos observados, as 

habilidades desenvolvidas, a intervenção grupal proposta e o fundamento teórico-

metodológico da prática efetivada. Dentro desse contexto foi sugerida a participação da 

perspectiva psicanalítica como aliada à perspectiva da psicologia social vigente. Para 

isso, depois dos estudos de textos clássicos de autores como Silvia Lane, Kurt Lewin, 

Pichon Rivière, foi construído um roteiro para dirigir o trabalho nos grupos observados. 

Para Freud não há distinção entre psicologia de grupo e psicologia individual, desse 

ponto de vista, o indivíduo se reconhece e se identifica nos grupos, sendo estes um 

elemento fundamental para a sua constituição como sujeito. Assim como ao receber um 

sujeito, acolhemos psicanaliticamente o seu sintoma, e reconhecemos que ele não vem 

sozinho, mas porta o contexto social em que se formou e convive, no grupo em que 

vamos intervir, seja de que modo for, podemos, antes de tudo, acolher o sintoma, ou 

aquilo que não vem funcionando bem no grupo e que causa mal-estar social. O segundo 

passo, após compreender o sintoma, seria entender a estrutura do grupo, interrogando-se 

como é seu funcionamento, quais os seus objetivos e diretrizes institucionais, para à 

partir daí poder socializar o mal-estar em sua contextualização e poder fazer uma nova 

leitura do sintoma, agora envolvendo a transferência ou visão do aluno participante. 

Como todo sintoma tem uma causa, ou uma pergunta que sofre e clama ser respondida, 

identifica-se qual a pergunta da qual o sintoma já é uma tentativa de resposta. O sintoma 

observado é como uma resposta grupal e o trabalho interventivo será, antes de tudo, 

localizar a resposta sintomática que está em busca da sua pergunta. A pergunta é 

esquecida pelos sujeitos do grupo mas esta não os esqueceu e continua a ser respondida 

sem fim pelo sintoma social. Feito o levantamento de qual pergunta precisa ser 

respondida, é necessário propor uma intervenção à partir de uma interpretação do que 

acontece no grupo. Acreditamos que responder o que é preciso a um acontecimento 

enquanto significativo para um grupo, já que o grupo é função de um intercâmbio 

simbólico entre os seres humanos, se pode fazer, de modo psicanalítico, elaborando uma 

boa interpretação. Como fazer uma boa interpretação no momento certo é exercer a 

função de um psicanalista, esse processo de construir uma intervenção grupal nesse 

modelo atravessado, também, pela psicanálise é um modo de se trabalhar com o 

compromisso por uma psicologia plural. 
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PSICANÁLISE E GRUPO: A TRANSFERÊNCIA NO PROCESSO 

GRUPAL. Fabíola Cristina dos Santos Silveira* (Centro Universitário Estácio de Sá) 

e  Débora Rocha Carvalho (Universidade de Fortaleza) 

O presente artigo, proposto pela disciplina de Práticas Integrativas VII do curso de 

psicologia da Universidade de Fortaleza - UNIFOR, justifica-se a partir da necessidade 

de uma compreensão mais aprofundada a respeito dos processos grupais, com o uso de 

diferentes técnicas e estratégias (estudo de caso, grupo focal, observação não 

participante, análise dos dados, diário de campo) articulando com o conhecimento das 

teorias que embasam a constituição das organizações sociais, de trabalho e de educação, 

entre outros aspectos que despertam o interesse acadêmico, no que tange aos processos 

grupais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico que foi realizada 

através de observação não participante. Teve como principal objetivo verificar como o 

processo transferencial ocorre em um grupo de leitura que se encontra semanalmente 

em uma livraria localizada em Fortaleza. Para isso, buscamos identificar a dinâmica 

desse pequeno grupo, observamos os integrantes, a organização grupal, o papel de cada 

um e sua importância para a partir daí destacarmos o objetivo proposto no grupo em 

questão e investigar as implicações da transferência no processo. A pesquisa foi 

realizada nos meses de setembro a novembro de 2015 onde foram realizadas um total de 

06 visitas ao grupo com duração de 4 horas cada. O instrumento predominante utilizado 

pela equipe foi o diário de campo. Contamos com a supervisão da professora da 

disciplina, que nos orientou em todo o processo de realização do trabalho. Para embasar 

a discussão trabalhamos com as ideias freudianas trazidas no texto “Psicologia das 

massas e análise do eu”(1921) bem como de outros autores clássicos estudiosos do 

assunto, tais como: Laplanche e Pontalis, Bachelli e Bion em seu livro de 1963, 

“Experiências em Grupos. Salientamos que a teoria freudiana, aponta-nos a importância 

da identificação e transferência nos grupos e como esses fatores podem contribuir 

positivamente e negativamente nesse processo. Identificamos e apontamos, 

especificadamente no grupo observado, a transferência e como ela atua no processo 

grupal. Por fim, destacamos que esse fenômeno transferencial e a transferência grupal, 

entendido corretamente pode contribuir para o um maior entendimento a respeito da 

dinâmica de grupos possibilitando o uso de seus benefícios em prol do grupo. 

Destacamos ainda que o trabalho foi muito enriquecedor, pois nos possibilitou um 

estudo mais ampliado acerca do processo grupal e como este é afetado por aspectos 

identificados pela psicanálise como por exemplo, o que foi explorado no texto, a 

transferência. 
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PSICANÁLISE COMO PARTICIPANTE DA PRÁTICA INTERVENTIVA 

GRUPAL. Zemilson Batista de Medeiros (Universidade de Fortaleza) 

O presente trabalho procura relatar e analisar um processo de observação e intervenção 

de um grupo operativo terapêutico que funciona na piscina da Universidade de 

Fortaleza, como projeto social de reabilitação através do meio líquido, a partir de uma 

leitura e compreensão psicanalíticas do seu líder. Para tanto, foram realizadas dez 

sessões de observação participante, nas quais foram colhidas informações sobre o modo 

de funcionamento e relacionamento entre os participantes do grupo, o que viabilizou a 

identificação do seu sintoma e sua estrutura dominantes, sendo possível, a partir disso, 

propor e realizar uma intervenção grupal de acordo com as necessidades percebidas; 

permitindo-nos, ao final, elaborar uma conclusão diagnóstica do grupo e propor os 

encaminhamentos necessários ao caso. Com base nos dados obtidos nas observações 

participantes, que se propuseram avaliar o sintoma e estrutura dominantes do grupo, 

pôde-se analisar a situação psíquica do grupo, à luz da teoria psicanalítica, concluindo 

que se trata de um grupo neurótico obsessivo submetido ao discurso da universidade, 

segundo Lacan. A compreensão de como observar e analisar um processo grupal através 

da psicanálise pode ser apontada como a principal conquista desta experiência; 

destacando-se, ademais, um melhor entendimento das técnicas e métodos grupais. 
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Mesa Redonda: O LUGAR DA PSICANÁLISE NOS CURSOS DE PSICOLOGIA 

 

NEM BORDA, NEM ABORDAGEM: A PSICANÁLISE NO CURSO DE 

PSICOLOGIA. Ana Carolina Borges Leão Martins (Universidade de Fortaleza – 

Unifor) 

Esse trabalho propõe discutir a inserção da psicanálise nos cursos de psicologia em uma 

perspectiva histórica e também epistemológica, problematizando as interconexões entre 

os discursos psicanalítico, médico e psicológico. Apesar da particularidade dos 

contextos de inserção, de um modo geral, a situação da psicanálise na universidade 

historicamente se faz marcar por ambivalências e tensões aparentemente insolúveis, que 

polarizam os psicanalistas em dois ‘partidos’ distintos: ou bem eles assumem uma 

posição combativa, aguerrida, marcando a irredutibilidade do conceito de inconsciente 

ao campo psicológico ou bem fazem concessões aos discursos médico e psicológico, 

‘adaptando’ a teoria psicanalítica a saberes que lhe são heterogêneos. No primeiro caso, 

a psicanálise permanece em uma posição ‘intrusiva’ dentro do curso de psicologia, 

disciplina fronteiriça, de borda, destinada a jamais se apropriar do espaço institucional 

em que foi inserida. No segundo caso, a psicanálise se constitui como um saber técnico, 

um conjunto de leis a espera do fenômeno, em suma, torna-se ela uma abordagem 

(dentre tantas outras) da psicologia. Retomando as discussões de historiadores (E. 

Roudinesco) e de epistemólogos da psicologia (L. C. Figueiredo), veremos que as 

razões para o desconforto da psicanálise nos cursos de psicologia estão assentadas em 

bases históricas: até a década de 1940, na Europa e nos EUA a psicanálise era uma 

disciplina restrita ao campo médico, e vale lembrar que a legislação de vários países 

proibia aos leigos (não médicos) o exercício da psicanálise. Essa situação se modifica 

com a crise do poder médico (a partir da reforma psiquiátrica) e com a difusão dos 

cursos de psicologia no Brasil e no mundo, a partir da década de 1960. Inserida na 

universidade, a psicanálise legitima a prática do psicólogo clínico, promovendo uma 

‘conciliação’ temporária entre os discursos médicos e psicológicos. Nesse contexto, 

Daniel Lagache, pioneiro da inserção da psicanálise na universidade na França, 

redimensiona o conceito de psicologia clínica a partir da psicanálise, incluindo tanto as 

bases filosóficas (de estudo da personalidade) quanto a experimentação própria ao 

discurso médico (observação clínica). Veremos que o modelo lagachiano de inserção 

será reproduzido nas universidades brasileiras, a partir da década de 1970. Nas 

conclusões, pretendemos vislumbrar possibilidades menos dicotômicas e polarizadas 

para a inserção da psicanálise na universidade, as quais possibilitem a interlocução com 

a psicologia e com a medicina, sem, entretanto, perder de vista os fundamentos 

teóricos/conceituais próprios ao campo psicanalítico. Acreditamos que estratégias 

políticas menos combativas de transmissão contribuem para uma formação mais plural 

dos alunos de psicologia, sustentando a dimensão da diferença sem remetê-la à posição 

de ‘borda’ (estratégia de exclusão) ou apaga-la no campo da abordagem psicológica 

(estratégia de identidade). 
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PSICANÁLISE E A EXPERIÊNCIA DA SUPERVISÃO CLÍNICA NA 

UNIVERSIDADE. Juçara Rocha Soares Mapurunga (Universidade de Fortaleza – 

Unifor) 

Com o intuito de discutir a prática da supervisão clínica psicanalítica na universidade, 

surgiu a proposta desse trabalho visando articular o pluralismo entre a psicanálise e o 

ensino universitário. Na universidade existe a área do ensino e da prática psicanalítica 

exercida nos estágios clínicos dos cursos de Psicologia. Nessa fase do estágio, o aluno 

integrará teoria à prática clínica, encaminhando-se a um professor/supervisor, para que 

este o oriente na condução dos casos clínicos atendidos na clínica escola da 

universidade, ou em instituições de saúde conveniadas. Nesse instante, o professor é um 

mestre que receberá o aluno e discutirá questões de método, forma de abordagem, ações 

burocráticas, elaborações teórico-clínicas, e demais dificuldades inerentes ao percurso. 

A supervisão aqui é um processo educacional que conduzirá o aluno para uma práxis. 

Para ocupar esse lugar de supervisor, além de especialista na teoria psicanalítica, é 

esperado que o professor seja também um psicanalista. Outrossim, sabemos que um 

psicanalista se forma além da universidade, pois a formação do analista, já anunciada 

por Freud nos primórdios da história do movimento psicanalítico, é um tripé composto 

pela análise pessoal do candidato a analista, a supervisão de seus atendimentos clínicos 

por um analista mais experiente e membro de alguma instituição psicanalítica e os seus 

estudos teóricos feitos em articulação e participação nessas instituições. Assim em sua 

formação o supervisor aprendeu que a supervisão é o lugar em que se discute entre dois 

analistas, o mal-estar causado pela movimento pulsional da relação transferencial entre 

analista e analisante. Então o supervisor na universidade é plural, pois traz para esta, 

todos esses procedimentos descritos para sua formação. O desafio é propor, dentro da 

universidade, uma supervisão que possibilite, além de orientar o aluno que demanda 

aprender a construir e conduzir um caso clínico, uma escuta do supervisor, atenta mais 

do que ao caso clínico, ao relato do contador, para que o aluno, possa se reconhecer 

como autor do seu ofício, que precisa, através do supervisor, se escutar como um 

analista em início de formação, em suas dificuldades transferenciais. Supomos que, 

também na universidade, o aluno que requer supervisão, vai discutir o que está indo, de 

seu lado, contra a transferência, com um professor que, sem sair desse papel, desloca 

sua escuta, como analista, para aquele que sofre suas dificuldades de escutar. 

Concluímos que assim como uma verdadeira supervisão se dá entre dois analistas, um 

que deverá escutar em um estágio mais avançado de sua formação e outro em busca 

contínua de tornar-se analista, esta pode, também ocorrer na universidade, se o 

professor/analista acredita que há no aluno um analista em início de formação. 

Apostamos nesse pressuposto se há um comprometimento do aluno com a causa 

analítica, já havendo iniciado sua análise pessoal e os estudos teóricos na própria 

universidade. A universidade atuando como lugar de ensino teórico e início da prática 

clínica, pode através de uma supervisão, para além de uma orientação didática, 

contribuir para uma formação plural unindo curso universitário e a escola de formação 

psicanalítica. 
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PARA QUE SERVE O ENSINO DA TEORIA PSICANALÍTICA NA 

FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO? PARA FAZER CAIR NO REAL. Marcus 

Kleredis Monteiro Vieira Corpo Freudiano (Escola de Psicanálise) 

Este trabalho versa sobre as especificidades e contribuições do ensino da teoria 

psicanalítica à formação do psicólogo. O título do trabalho faz referência a uma 

expressão popular de uso corrente: “cair na real”. Entretanto, ao invés de situarmos a 

teoria psicanalítica como meio conceitual de acesso à realidade das coisas, como a 

expressão deixaria entrever, tomamos a equivocidade do significante “real” e o 

conduzimos à terminologia lacaniana a fim de que se extraia dele outro sentido: o real 

como aquilo que resiste à significação. Dito de outra forma, pretendemos explicitar 

neste trabalho a função da teoria psicanalítica como instaladora de uma suspeita sobre 

qualquer pretenso bom encontro teórico com o objeto. Para tanto, é necessário, antes de 

qualquer coisa, tratarmos daquilo que denominamos aqui de “pretenso bom encontro 

teórico com o objeto” na psicologia. Partindo da reflexão epistemológica de Figueiredo, 

o primeiro momento do nosso trabalho consiste na abordagem de dois nortes 

metafísicos cruciais para a constituição das ambições teóricas da psicologia: as 

metafísicas cientificista e romântica. Nesse momento, discorremos sobre as formas 

assumidas pelas metafísicas da ciência e do ser na sustentação dos ideais de um saber 

sem furo e, mais ainda, de uma prática de controle absoluto do fenômeno. O segundo 

momento, que utiliza as estruturas conceituais de Freud e de Lacan, é dedicado à 

contemplação da teoria psicanalítica em suas especificidades de formulação, funções e 

lidas com o real da experiência. Essas especificidades da teoria psicanalítica, conforme 

a abordagem do terceiro momento, exigem uma forma de ensino que, ao invés de 

sustentarem-se na mestria do professor, convocam o aluno enquanto sujeito do 

conhecimento e, principalmente, do desconhecimento da “Outra Cena”. Observamos ao 

final desse percurso aqui traçado um paralelo entre a experiência do tratamento e a 

aprendizagem conceitual da psicanálise: se o conceito de inconsciente necessita ser 

vivido pelo sujeito em cada experiência de tratamento para que ela ocorra de fato, o 

mesmo pode-se dizer em relação ao ensino da teoria. Em outras palavras, não há 

aprendizagem da teoria psicanalítica sem a convicção sobre uma “Outra Cena Teórica”, 

ou seja, de que toda teoria consiste numa ficção - engendrada enquanto tal pelos 

significantes - que jamais abarcará o fenômeno em sua plenitude, deixando sempre cair 

um resto de real não assimilado. É daí que se conclui que a principal função do ensino 

da teoria da psicanálise em cursos de psicologia é produzir suspeita. 
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Mesa Redonda: PRECONCEITOS, ESTEREÓTIPOS E DISCRIMINAÇÃO 

SOCIAL 

 

CRENÇAS E ESTEREÓTIPOS DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR EM 

RELAÇÃO A ADOLESCENTES. Luís Antônio Monteiro Campos (Mestrado em 

Psicologia, Universidade Católica de Petrópolis – UCP, Petrópolis, RJ) 

Crenças são objetos da Psicologia Social, especialmente na perspectiva da cognição 

Social. Elas são afirmativas aceitas por pelo menos uma pessoa, baseando-se em sua 

experiência social. Em situações em que agimos envolvemos nossas crenças nestes 

processos, muitas vezes sem percebermos que essas crenças são relacionadas à nossa 

identidade e também ao mundo social. Na pesquisa, dá-se muita importância ao grau de 

aceitação subjetiva das crenças. Quanto à formação, manutenção e modificação das 

mesmas, acredita-se que tais processos ocorram nos momentos em que, frequentemente, 

se desenvolvem nossas experiências, isto é, ao estabelecermos relações sociais. Ao 

longo destas relações sociais, somos capazes de influenciar e sermos influenciados por 

outras pessoas, movimento que propicia a obtenção, sustentação e reflexão sobre a 

transformação ou não de crenças. Ao se observar o interesse pelo estudo das crenças no 

âmbito da Psicologia Social, constata-se o quão recente é esta proposta. Segundo 

Krüger, as investigações já realizadas e sistematizadas parecem ter seguido concepções 

teóricas que focalizavam a relação entre crenças, estereótipos e atitudes sociais e, mais 

recentemente, com o destaque do movimento cognitivista. Esta pesquisa teve por 

objetivo estudar os estereótipos de universitários brasileiros do Ensino Superior do 

Curso de Psicologia e de Engenharia Civil sobre adolescentes. Entende-se por 

estereótipos crenças compartilhadas por um grupo acerca de um objeto social. Este 

estudo ganha relevância por causa dos estereótipos manterem relação preditiva com este 

grupo e com seus possíveis comportamentos. A metodologia utilizada foi a coleta de 

dados através de questionário escala de estilo Likert com cinco níveis de respostas. A 

hipótese é que existiria diferença significativa entre os dois grupos por tratar-se de um 

grupo com um viés lógico e outro humano. O tratamento realizado foi quantitativo e 

qualitativo. Em termos quantitativos, utilizando o teste do qui-quadrado com nível de 

confiança de 0,5 não foram encontradas diferenças significativas entre os estereótipos 

aceitos por estudantes de Psicologia e de Engenharia Usando o instrumento de 300 

estudantes universitários, de ambos os sexos, 150 do curso Psicologia e 150 do Curso de 

Engenharia. A partir de uma pesquisa qualitativa apareceram como estereótipos fortes: 

indecisos, perdidos, atualizados, disponíveis, importantes para a comunidade. 

Concluímos, pois, que não há diferença significativa entre os estereótipos assumidos por 

estudantes de Psicologia e de Engenharia, apesar das crenças de que estudantes de 

Psicologia poderiam ser influenciados neste sentido pela característica humana de seu 

curso e da existência de disciplina no currículo sobre Adolescência. Esta pesquisa tem 

limitada validade externa e deve ser replicada. 
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ESTEREÓTIPOS, PRECONCEITOS E CRENÇAS. Helmuth Krüger (Mestrado em 

Psicologia, Universidade Católica de Petrópolis, Petrópolis, RJ) 

São três importantes ideias na Psicologia contemporânea. A importância atribuída a 

essas ideias decorre do fato delas contribuírem na explicação e previsão de 

comportamentos sociais, probabilisticamente estimados. Para tornar essas ideias úteis, é 

indispensável formular definições claras e mutuamente excludentes. Neste sentido, 

propõe-se um modelo teórico no qual estereótipos, preconceitos e crenças são elementos 

nele figurantes, mantendo entre si significativas relações. O componente central desse 

modelo é a crença, definida como qualquer proposição formulada e aceita por ao menos 

uma pessoa, baseada em sua própria experiência, que pode ser a dos sentidos ou a da 

cognição. Esta definição guarda coerência com a vertente cognitivista da Psicologia 

contemporânea. Crenças, consideradas isoladamente, ou organizadas sob a forma de 

sistemas de crenças são conteúdos mentais que influem em tomadas de decisão, 

comportamentos e processos psicológicos de modo geral, sendo essa influência 

proporcional ao grau de aceitação subjetiva da crença ou do sistema de crenças 

considerado. No modelo teórico ora em exposição, estereótipos constituem uma classe 

particular de crenças. Trata-se de crenças socialmente difundidas e compartilhadas 

acerca de supostos atributos físicos, morais e psicológicos apresentados por pessoas, 

grupos, comunidades e sociedades humanas, incluindo o próprio grupo a que pertencem 

pessoas que aceitam tais afirmativas generalizantes. Em princípio, não havendo 

pronunciado envolvimento emocional na aceitação de estereótipos, sejam eles auto-

estereótipos ou sejam eles hetero – estereótipos, não são esperados efeitos produtores de 

benefícios ou prejuízos marcantes. Porém no caso dos preconceitos, dá-se algo 

diferente, pois suas manifestações tendem a gerar e a manter relações conflitivas entre 

pessoas e grupos sociais e, dessas relações, podem resultar múltiplos prejuízos em graus 

diversos de gravidade. Isto porque, diversamente dos estereótipos, na composição de 

preconceitos encontram-se, além de crenças e sistemas de crenças de modo geral 

constitutivos de estereótipos negativos, uma forte tendência emocional aversiva às 

pessoas, aos grupos e às sociedades abrangidas pelos estereótipos negativos. Em síntese, 

este modelo teórico é simples, pois é constituído de apenas três conceitos fundamentais; 

as hipóteses nele baseadas podem ser empiricamente corroboradas; e, ele permite 

aplicações interculturais. 
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BULLYING E IMPLICAÇÕES PSICOSSOCIAIS: O PAPEL DA 

DISCRIMINAÇÃO. Lélio Moura Lourenço (Programa de Pós Graduação em 

Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juíz de Fora, MG). 

O Bullying, fenômeno comum ao ambiente escolar, ocorre entre crianças/adolescentes e 

envolve ataques físico, verbal ou psicológico, intencionais e contínuos. É protagonizado 

por um ou mais agressores, com objetivo de causar danos e prejuízos a alguém ou a um 

grupo percebido como frágil e com características físicas, sócio-econômicas, étnicas e 

orientação sexual específica, em que a vítima não tem condições de se defender ou 

reverter a situação. O Bullying pode ser considerado fator de forte interferência negativa 

para o desenvolvimento psicossocial, pois desorganiza as referências pessoais e 

institucionais das pessoas envolvidas. O fenômeno bullying ainda precisa ser mais bem 

conhecido, principalmente em diferentes realidades culturais e comunitárias. Só assim 

poder-se-á elaborar programas de intervenção mais eficazes, de acordo com as 

necessidades de cada grupo social. Além disso, o bullying pode surgir revestido de 

preconceito e descriminação diante de alguma característica física, étnica ou de 

orientação sexual, o que pode promover ainda mais prejuízos à vítima. A figura do 

bullying em algumas oportunidades vem acompanhada de uma forte gama de 

preconceitos voltados para fatores econômicos/sociais, constituição física fora de um 

padrão cultural vigente, sinais de déficit cognitivo ou discriminação contra etnias 

específicas. Dois fatores se destacam como importante na interação entre o bullying e a 

discriminação: a obesidade e o “bullying ético”. A obesidade pode ser explicada como 

um distúrbio social. Sua incidência é cada vez mais precoce. O padrão estético é muito 

visado desde a primeira fase de socialização da criança. Quem está fora desse padrão é 

muitas vezes ridicularizado, exposto e excluído de qualquer tipo de socialização. A 

obesidade é uma das principais causas de bullying. O IBGE realizou em 2009 uma 

pesquisa que relatou 4,0% dos homens e 5,9% das mulheres entre 10 e 19 anos estão 

obesos, o que representa uma parcela importante dos jovens em ambiente escolar. Na 

medida em que o bullying tem como destino uma determinada etnia, podemos nos 

referir ao “bullying étnico”, ou seja, a vítima de agressões passa a ser alvo de críticas 

voltadas para as suas origens étnicas, o que dá ao fenômeno uma especificidade 

importante. Só com a participação de todos os agentes educativos é que se torna 

possível combater o bullying nas escolas. Sendo assim, o fortalecimento das relações 

entre a escola e os alunos e um maior preparo dos professores e funcionários para 

combater todos os tipos de agressão e/ou discriminação são extremamente necessários 

para tentar minimizar os efeitos dos fatores de risco aos quais essas 

crianças/adolescentes estão expostas (os). 
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Mesa Redonda: PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO 

INFANTIL: DIFERENTES OLHARES! 

 

DESENVOLVIMENTO DE BEBÊS: O QUE SABEM OS EDUCADORES DE 

CRECHE? Karla da Costa Seabra (Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia/UERJ – 

Professora Adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro / Faculdade de 

Educação/ Departamento de Estudos da Infância, Rio de Janeiro - RJ) 

O presente trabalho tem como pressupostos teóricos que o conceito de infância refere-se a 

um período de tempo na vida humana que é definido e delimitado pelos membros de uma 

determinada sociedade, e que a condição de ser criança está vinculada a fatores sociais e 

biológicos. Independente da cultura em que a criança está inserida, ela passa por um 

processo de maturação biológica em seu desenvolvimento, apresentando características que 

são universais, mas que, em amplo aspecto, depende de um “outro social”. Ou seja, as 

interações sociais são essenciais para esse desenvolvimento. Pressupõe-se que a família é o 

primeiro ambiente de socialização do bebê e que o investimento parental é característica da 

nossa espécie, mas é sabido também que, em nossa sociedade ocidental urbana, é cada vez 

mais precoce a inserção de bebês em creches. Assim, tanto as práticas parentais como a dos 

educadores nas instituições são fundamentais para que a criança se desenvolva. O presente 

trabalho faz parte da pesquisa “Formação de educadores e práticas pedagógicas com bebês” 

e tem como objetivo investigar o nível de conhecimento de educadores de crianças de zero a 

dois anos sobre o desenvolvimento infantil. Como objetivos específicos pretende-se 

investigar: o nível de conhecimento de educadores sobre desenvolvimento em seus variados 

aspectos (social, cognitivo, motor, linguagem e afetivo) e a forma como foram adquiridos; 

os teóricos e teorias de desenvolvimento dos quais se apropriam; a relação entre o 

conhecimento do desenvolvimento de bebês e a prática cotidiana de educadores. A pesquisa 

foi realizada com 25 educadores de bebês de zero a dois anos, de creches particulares do 

Estado do Rio de Janeiro, em suas residências ou locais de trabalho. A pesquisa foi 

realizada através de uma entrevista semi-estruturada, composta por 18 perguntas, gravadas e 

transcritas. Além da entrevista, os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. A partir dos dados coletados, foi realizada uma análise de conteúdo das 

respostas. Os resultados apontam pouco domínio dos educadores sobre o desenvolvimento 

global dos bebês, sugerindo uma apropriação superficial da maioria dos participantes sobre 

as teorias e teóricos do desenvolvimento infantil. Embora todas as educadoras tenham 

afirmado ter aprendido sobre o desenvolvimento de bebês nos cursos de formação, 

consideramos que o aprendizado formal não necessariamente as levou à apropriação do 

tema. Observamos que a busca de conhecimento vem de fontes mais informais através de 

blogs na internet e revistas. O conhecimento acadêmico parece não ser muito valorizado por 

esse grupo de educadores. Acredita-se que, a partir dos resultados encontrados, poderá ser 

viabilizado um melhor planejamento das disciplinas de Psicologia do Desenvolvimento nos 

cursos de formação e aperfeiçoamento de professores, contribuindo para a formação de um 

profissional mais próximo das necessidades do cotidiano, articulando os saberes e a teoria à 

prática profissional. Dessa forma, há possibilidades de contribuir com uma formação 

diferenciada e competente para o atendimento de bebês em creches.  
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O PAPEL DA CRECHE NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: O QUE 

DIZEM AS FAMÍLIAS. Flávia Maria Cabral de Almeida (Faculdade Cenecista de 

Itaboraí, Itaboraí – RJ) 

O desenvolvimento infantil é uma das pautas do diálogo entre famílias e professores da 

Educação Infantil, segmento da Educação Básica que atende a crianças entre 0 e 5 anos 

de idade. Nesta faixa etária, as crianças passam por mudanças rápidas em seu 

desenvolvimento (se comparadas a outras idades) e que se tornam foco de observações 

dos adultos que delas são responsáveis. Dessa forma, quando professores e famílias se 

encontram em momentos formais (reuniões, p.ex.) ou informais (festas, p.ex.) um dos 

assuntos mais comuns são as conquistas das crianças: engatinhar, primeiras palavras e 

relacionamento com outras crianças. A teoria sócio-histórica do desenvolvimento afirma 

que o ser humano se desenvolve nas interações entre os sujeitos e destes com sua 

cultura. No Brasil, os estudos sobre o desenvolvimento infantil devem levar em conta o 

fato de que muitas crianças moradoras das regiões metropolitanas estão frequentando 

instituições de educação infantil, ou seja, deve levar em consideração os múltiplos 

ambientes e pessoas com os quais as crianças convivem e que constroem seu 

desenvolvimento. O objetivo do presente trabalho é apresentar as visões das famílias 

sobre o papel da instituição de educação infantil sobre o desenvolvimento de sua 

criança. A pesquisa contou com a participação de 20 educadores e 40 famílias cujos 

filhos estavam matriculados em uma creche pública municipal da cidade do Rio de 

Janeiro. Foram três anos acompanhando dois grupos de 20 crianças desde o Berçário até 

o Maternal, investigando a dinâmica da interação famílias-educadores. Os instrumentos 

de pesquisa foram entrevistas, questionários, videogravações e diário de bordo. Os 

dados produzidos passaram por uma análise quantitativa (frequência das respostas) e 

qualitativa, sendo organizados em outros eixos temáticos: expectativas, motivações, 

dificuldades, rede de apoio, desenvolvimento infantil, estratégias, inserção, negociações. 

Sobre o desenvolvimento infantil, tanto professoras quanto os educadores identificam 

mudanças e transformações nas crianças que tiveram lugar graças à frequência destas na 

instituição. No primeiro ano na creche, quando as crianças tinham entre 4-12 meses, as 

conquistas identificadas pelas famílias foram a independência (24%), socialização 

(24%), fala (18%), obediência (10%), engatinhar e andar com auxílio (8%), rotina (8%) 

e compartilhar (8%). No segundo ano, a creche contribuiu na alimentação (30%), fala 

(20%), socialização (13%) das crianças que possuíam entre 12 e 24 meses; que também 

passaram a dormir melhor (8%), ficaram mais espertas (8%) e inteligentes (6%); houve 

menor destaque à independência, tornarem-se carinhosas, obedientes, cantar e entender 

o que o adulto fala (3% cada). No último ano, com as crianças entre 24-36 meses, as 

famílias afirmaram que a creche colaborou no desenvolvimento da independência 

(53%), socialização (28%) e fala (19%). Os dados evidenciam a colaboração da creche 

no desenvolvimento das crianças. A investigação demonstrou a importância de 

contextos intencionalmente estruturados para a promoção do desenvolvimento infantil, 

através das interações com outros adultos, crianças, tempos, espaços e culturas. 
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MUTISMO SELETIVO NA CRECHE-ESCOLA: UM RELATO DE 

CASO. Patricia Reis Candeias** (Mestranda em Psicologia Social – Centro de 

Educação e Humanidades do Instituto de Psicologia - Programa de Pós-graduação da 

UERJ, Rio de Janeiro -RJ) 

O Mutismo Seletivo (MS) é definido como um transtorno de ansiedade no qual a 

criança não consegue utilizar a oralidade para se comunicar em ambientes específicos, 

principalmente na escola. As crianças diagnosticadas com esse transtorno se comunicam 

e falam normalmente em casa, sem apresentar qualquer prejuízo intelectual ou no 

desenvolvimento da sua linguagem oral. O tratamento do MS demanda 

acompanhamento psicológico a longo prazo e muitas estratégias sociais, pois os 

sintomas tendem a permanecer e a resposta terapêutica é lenta. No entanto, estudos 

demonstram resultados positivos para o tratamento do MS quando atrelado à 

participação dos pais da criança e professores em sessões de tratamento. Como 

encontramos uma prevalência do transtorno em crianças com idade pré-escolar (entre 

três e cinco anos), a pesquisa de mestrado vem acontecendo em ambientes de Educação 

Infantil e tem por objetivo propor um programa de capacitação aos educadores para 

lidarem com o Mutismo Seletivo no ambiente escolar. O presente trabalho é parte da 

pesquisa em desenvolvimento e apresenta o relato de caso de uma criança de três anos 

com diagnóstico de Mutismo Seletivo, cujo tratamento psicoterápico, em conjunto com 

a família e a escola, obteve resultados positivos levando a criança à superação do 

quadro. O objetivo deste relato é identificar quais estratégias se apresentaram favoráveis 

para o tratamento da criança, focando em três pilares dessa interação: família, escola e 

professor. O trabalho foi composto por entrevistas semiestruturadas, aplicadas ao 

professor, à família e à psicóloga clínica do caso contendo, cada uma, quinze perguntas 

estruturadas e uma pergunta aberta, que foi, posteriormente, gravada e transcrita. 

Contou também com um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido atribuído à 

família, autorizando a pesquisa e a publicação dos dados coletados. Foram analisados os 

registros das reuniões entre os pais, psicóloga e escola de 2013 a 2016, viabilizados pela 

instituição no qual a criança está matriculada, que descrevem o comportamento social e 

emocional da mesma junto às crianças e adultos da sua creche-escola. Os dados finais 

indicam um resultado positivo da interação multidisciplinar no tratamento da criança, o 

que corrobora para o prosseguimento da pesquisa central, focada em implementar um 

programa de capacitação aos educadores. Através do exposto pretende-se apresentar, 

aos profissionais de psicologia clínica e escolar, como um tratamento em conjunto pode 

favorecer a superação do quadro de mutismo seletivo. 
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Mesa Redonda: A PESQUISA EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO: 

ESTRATÉGIAS DE INVESTIGAÇÕES SOBRE O CICLO VITAL NA 

INFÂNCIA, NA ADOLESCÊNCIA E NA VELHICE. 

 

A PERCEPÇÃO DOS SIGNIFICADOS DA INFÂNCIA: REFLEXÕES SOBRE O 

CICLO VITAL E A EDUCAÇÃO INDÍGENA TREMEMBÉ/CE.  

Deyseane Maria Araújo Lima (Centro Universitário Estácio do Ceará e Faculdade 

Maurício de Nassau) 

Neste trabalho, abordamos os significados da infância indígena para os(as) educadores(as) 

indígenas Tremembé na sala de aula Ariapú referente a Educação Infantil da Escola Maria 

Venância com o enfoque no ciclo vital para a Psicologia do Desenvolvimento e na 

Educação Escolar Diferenciada Tremembé de Almofala/CE. A metodologia empregada foi 

de abordagem qualitativa de cunho etnográfico com um enfoque na observação participante 

do cotidiano escolar na sala Ariapú. Realizamos entrevistas semiestruturadas com quatro 

educadores(as) indígenas. Na Psicologia do Desenvolvimento, a infância é um processo de 

desenvolvimento com grandes aquisições para os sujeitos no aspecto cognitivo, afetivo, 

social e psicomotor, que ocorre de maneira distinta em cada sujeito a partir de suas 

experiências e de sua relação com o meio social e familiar. Nesta lógica, a criança como ser 

produzido historicamente com direitos e deveres que devem ser garantidos pelo estado, pela 

sociedade e pela família. A partir das nossas observações na sala de aula Ariapú, 

identificamos que os lugares da escola indígena propiciam novas configurações e novas 

reflexões sobre as crianças Tremembé, pois estas vivem numa cidade do interior do Ceará, 

apreciam as belezas naturais da Praia de Almofala, observam seus pais pescarem, tomam 

banho de mar, brincam com os animais na praia. Escutam lendas e histórias do seu povo 

pelos mais velhos, participam de rituais, dançam o Torém, têm contato com os animais 

(porcos, bois, cachorros, galinhas) na escola, observam os seus familiares ensinando e 

participam dos festejos na praça, na escola e na comunidade. Estas questões apresentadas 

distinguem as crianças Tremembé de outras etnias indígenas, bem como do restante do 

povo Tremembé, que reside em outras localidades e vivenciam outras experiências. Em 

relação às crianças indígenas, a especificidade do ciclo vital ocorre pelo fato dos sujeitos 

nascerem na comunidade indígena e reconhecerem-se em uma etnia que modifica a forma 

de compreender a realidade, pois cotidianamente estão envolvidos em uma dinâmica 

comunitária e familiar, havendo a presença de rituais, lendas e histórias dos antepassados. 

Além de diferenciar as infâncias dos próprios grupos indígenas, traçando as particularidades 

de cada etnia. Para os(as) educadores(as) indígenas, é fundamental na constituição das 

infâncias Tremembé o cuidado ambiental, a cooperação e a solidariedade com os seres 

humanos. A partir das verbalizações dos(as)educadores(as) e das observações em sala 

Ariapú da Escola Maria Venância, analisamos que as significações sobre a infância dos(as) 

Tremembé perpassam a concepção de sujeitos do conhecimento que têm ideias próprias e 

são ativos nos processos de aprendizagem, apresentando como especificidades o contexto 

vivenciado, os rituais sagrados, as relações familiares, os tipos de brincadeira, as relações 

afetivas, as suas experiências, o compartilhamento, a solidariedade, entre outros elementos. 

Enfatizamos a necessidade de pesquisas e intervenções com crianças indígenas, 

problematizando o contexto e promovendo ações práticas conscientes e a identificação de 

temáticas emergentes atualmente com indígenas brasileiros. 
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A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E SUAS REPERCUSSÕES NO CICLO 

VITAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA A PARTIR DE BASES CIENTÍFICAS 

EM PSICOLOGIA. Marília Maia Lincoln Barreira (Faculdade de Tecnologia 

Intensiva) 

Compreender a gravidez na adolescência implica em pensar os fatores sociais, culturais 

e econômicos que corroboram com a existência deste fenômeno e como ele impacta o 

ciclo vital. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo principal compor, de forma 

ampliada, como o tema da gravidez na adolescência vem sendo pensado pelas 

publicações em Psicologia e em Saúde, entendendo, que esta é considerada uma 

problemática que integra o campo da Saúde Pública, Medicina, Sociologia, Economia, 

Psicologia e outros. Utiliza-se a perspectiva da psicologia do desenvolvimento e do 

ciclo vital como uma visão sobre a adolescência na execução, análise e discussão do 

trabalho. Compreende-se a adolescência como sendo construída historicamente nas 

relações sociais, levando em conta as suas condições sociais e culturais. Como 

metodologia trata-se de uma pesquisa qualitativa com base na revisão sistemática de 

literatura. Para isto, escolheu-se pesquisar na base de dados Scielo, que abrange artigos 

das mais diversas áreas. Foram utilizados os descritores “gravidez na adolescência”, 

“mãe adolescente”, “gravidez precoce” e a pesquisa cruzada utilizando os descritores 

“gravidez” e “adolescência” e “gravidez” e “adolescente”. Foram incluídos artigos 

brasileiros de 2010 à 2015 (ano em que a pesquisa foi realizada), em virtude de serem 

consideradas produções ainda válidas cientificamente. Ao fim da busca, forma 

encontrados 19 artigos, sendo 09 artigos da área da Saúde; 03 de Psicologia; 02 de 

Medicina; 03 de Enfermagem; 01 Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil e 01 na 

área de Ciências Sociais. Os índices dos artigos coletados apontam uma maior 

incidência da gravidez na adolescência em jovens de 15 a 19 anos; solteiras; não 

exercem função remunerada; baixa escolaridade com evasão escolar; baixa renda 

familiar; residentes em bairros de classes sociais baixas, periferias, favelas e zonas 

rurais; não utilizam métodos contraceptivos mesmo tendo informações sobre os 

mesmos. Alguns temas, como projeto de vida, são mencionados por alguns artigos, 

entendendo a importância de que as adolescentes grávidas possam dar continuidade aos 

seus estudos e a profissionalização, interligando as diferentes fases do ciclo vital. Os 

artigos em Psicologia apresentam uma literatura que contrapõe a visão biomédica que 

vê a gravidez na adolescência e seus riscos de forma a considerar os fatores biológicos e 

de forma negativa. Estes abordam uma visão individual da adolescente com relação à 

gravidez vista como positiva, considerada um projeto de vida para algumas delas, 

experiência gratificante e sendo desejada pela adolescente. Entende-se, por fim, que, 

pode-se dizer que múltiplos fatores sociais influenciam a gravidez na adolescência, 

porém, não seria correto dizer que estes fatores são totalmente responsáveis pela 

ocorência deste fenômeno. Entende-se, ainda, a necessidade de produção científica e de 

práticas profissionais que contribuam para a conscientização destas adolescentes, 

prezando pela reflexão sobre a situação de gravidez e suas implicações. 
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PRECONCEITO CONTRA A VELHICE: O AGEISMO COM O CICLO VITAL 

DE IDOSOS CEARENSES. Juliana Fernandes (Centro Universitário Estácio do 

Ceará e Universidade de Fortaleza/UNIFOR) 

O envelhecimento populacional acelerado tornou-se uma realidade mundial. Apesar 

dessa tendência geracional ser vivida em âmbito global, esse fenômeno ainda pode ser 

considerado recente e por sua vez, demandam novas discussões e problematizações 

acerca da expansão do prolongamento da vida. Neste sentido, reconhece-se que o 

aumento da expectativa de vida está aliado aos avanços econômicos, tecnológicos, 

culturais, medicinais, entre outros fatores que contribuem para esta realidade. No 

entanto, mesmo com a vivência dessa inversão demográfica e dos incentivos em relação 

ao envelhecimento ativo, a velhice ainda é frequentemente associada a uma fase 

limitada, cheia de desprestígios e declínios, o que contribui para manter estigmas que 

corroboram práticas preconceituosas direcionadas aos idosos. O fenômeno do 

preconceito contra idosos tem sido denominado ageismo, ou seja, se refere às atitudes 

negativas que os indivíduos e a sociedades possuem habitualmente com indivíduos 

instituídos na velhice. Esse estudo por sua vez, objetivou identificar quais são as 

demonstrações de ageimos mais frequentes sofridos por idosos de Fortaleza e avaliar 

como os próprios idosos percebem os atos discriminatórios relacionados à velhice. 

Trata-se de um estudo realizado com 210 idosos atendidos pelos Centros de Referência 

e Assistência Social - CRAS da cidade de Fortaleza. Para tanto, foi utilizado como 

instrumento de coleta de dados um questionário sociodemográfico e a escala Ageism 

Survey, além do diário de campo. Os resultados apresentam o perfil sociodemográfico 

dos participantes, os atos discriminatórios vividos e relatos de percepções e sentidos 

atribuídos a estas experiências. Ou seja, concluímos com este estudo que há uma maior 

predominância da ocorrência de preconceito e/ou discriminação contra os idosos em 

relação à associação de dores a idade (66%), é a ideia de que com o passar do tempo as 

pessoas se tornam mais suscetíveis a doenças e como se em outras fases do ciclo vital os 

indivíduos estivessem isentos de sentirem dor. O preconceito também foi manifestado 

na forma de paternalismo (59%), que consiste em uma forma de tratamento que 

demonstra superproteção e linguagem infantilizada com pessoas idosas. Dos idosos que 

já foram tratados com paternalismo a maioria considera como demonstração de cuidado 

e são poucos os que se incomodam com esse tipo de abordagem. Outras formas de 

ageismo que se destacaram nos resultados foram; como os idosos são tratados como 

pessoas excessivamente velhas (49%) e como são motivos de piada/anedota (38%), em 

que essa última categoria, é uma prática cultural no nordeste e comum entre os idosos. 

Através dos relatos transcritos no diário de campo, percebeu-se que os idosos são 

conscientes da existência da discriminação contra eles em seu cotidiano, porém não 

tratam como significativas tais expressões. Assim, concluiu-se que é visível a existência 

de atitudes negativas em relação aos idosos nos diversos contextos sociais e que, para 

diminuir a discriminação contra o idoso é preciso ir além das políticas públicas que já 

fornecem assistência. É necessário investimento em atividades que possam promover 

também o contato intergeracional, possibilitando assim, a promoção da qualidade de 

vida na velhice. 

Apoio financeiro/Bolsa: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES 
Nível do trabalho: Mestrado - M 

Palavras-chave: Ciclo Vital; Envelhecimento; Ageismo; Preconceito; Pesquisa em 

Psicologia 
Área da Psicologia: DES - Psicologia do Desenvolvimento 



 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 46ª Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira de Psicologia – Fortaleza, 2016 – ISSN 2176-5243 

 

Mesa Redonda: PSICOLOGIA E SAÚDE: PRODUÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE 

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO 

 

A CONSTRUÇÃO DA PRÁTICA PSICOLÓGICA NOS DISPOSITIVOS DE 

SAÚDE: SIGNIFICADOS URGENTES E EMERGENTES. Monalisa Pontes 

Xavier (Universidade Federal do Piauí) 

Discutir a inserção da Psicologia nos dispositivos de saúde implica aprioristicamente 

problematizar conceitualmente saúde, no sentido de ir além de concepções e lógicas 

biologicistas e pensá-la como um complexo processo histórico, social, político, cultural, 

econômico e subjetivo. Cada sociedade, cada cultura, cada microuniverso constrói suas 

concepções de saúde e os modos como tais concepções são postas em funcionamento 

reverberam diretamente nas práticas e estratégias como o saber psi opera nos variados 

dispositivos de saúde. O modelo ampliado de clínica e a perspectiva da promoção de 

saúde re-situam a saúde no âmbito do desenvolvimento social, econômico e pessoal, 

destituindo o setor de saúde da responsabilidade exclusiva com os processos de 

promoção da mesma. Diante disso, este trabalho propõe pensar a Psicologia como saber 

implicado na promoção de saúde, bem como sua inserção nos dispositivos de saúde, de 

modo a promover transformações sociais, políticas e subjetivas capazes de romper com 

práticas de saúde como instrumento de tutela e governabilidade. Como campo do 

conhecimento implicado na promoção do ser saudável e do bem-estar psicossocial, a 

Psicologia precisa enfrentar discursos contemporâneos que a inserem, muitas vezes, 

numa lógica medicalizante e/ou curativa que resulta na naturalização de fenômenos 

psíquicos e sociais e na subordinação do sujeito à bioquímica cerebral, num contexto 

em que questões psicológicas e sociais cada vez mais são explicadas no campo 

biológico, pautadas em bases neurais, genéticas e bioquímicas e destinadas à 

psicologização e medicalização. Nossas reflexões são fruto de aprofundamento 

bibliográfico confrontado com dados resultantes de três anos de supervisão de estágio 

em Psicologia e Saúde Coletiva, no curso de Psicologia da Universidade Federal do 

Piauí. Faz-se urgente romper com construtos biologicistas e/ou biomédicos que 

sustentam a Psicologia no campo da saúde e a legitimam nos mais heterogêneos 

dispositivos para além da clínica psicológica. É preciso que este campo do 

conhecimento se legitime em tais dispositivos numa perspectiva de promoção de saúde, 

tal qual discutido desde a I Conferência Internacional de Promoção à Saúde, em Ottawa 

(1986), e, assim, se afirme como espaço de produção de educação, bem-estar, justiça 

social e equidade, valendo-se de debates acerca de modos de ser saudável como 

possibilidade de linhas de fuga frente às normatizações em torno da saúde e dos saberes 

nela especializados. 
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O PSICANALISTA NA REDE DE SAÚDE: DISPOSITIVOS E 

DISPOSIÇÕES. Ana Carolina Borges Leão Martins (Universidade de Fortaleza – 

Unifor) 

O nosso trabalho se propõe a discutir a inserção da psicanálise nas instituições públicas 

de saúde, mais especificamente no Caps e no Hospital Psiquiátrico. Partimos do 

problema relacionado às especificidades do dispositivo analítico em contextos outros 

que não o do consultório particular, investigando as condições de possibilidade para a 

prática do psicanalista. Estariam os psicanalistas promovendo uma ‘adaptação’ de suas 

técnicas nos contextos institucionais? Poderíamos continuar nomeando de ‘psicanálise’ 

a essas práticas (re)inventadas nas instituições de saúde? De fato, a literatura atual sobre 

o assunto tem concentrado muita atenção em desvincular o dispositivo analítico das 

regras, muitas vezes caricatas, que configuram o chamado ‘setting’: uso do divã, 

obrigatoriedade do pagamento, frequência mínima semanal, ‘perfil’ do público 

suscetível à psicanálise etc. Nessa mesma linha, e utilizando as contribuições teóricas de 

Freud e de Lacan, iremos desenvolver o argumento de que a instauração do dispositivo 

analítico não pode ser garantida por nenhuma configuração a priori, uma vez que a 

oferta da psicanálise depende unicamente da operação do psicanalista, tomado em sua 

função. Assim, independente do espaço físico, a função sustentada pelo analista se 

caracteriza pela produção de um espaço virtual, o lugar da transferência, onde a fala do 

sujeito poderá advir. A consequência mais imediata dessa oferta se refere a ‘zerar’ o 

saber prévio, técnico e especializado, posto em anterioridade à tarefa de fala do sujeito. 

Ao retirar-se da posição de especialista, o psicanalista poderá supor, no usuário do 

sistema de saúde, um saber sobre seu próprio sofrimento, deslocando-o da lógica 

assistencialista e tutelar. Desse modo, a disposição à escuta também permite o 

redimensionamento das demandas de cura e de reabilitação social, envolvendo os 

demais membros da equipe em torno do problema comum relacionado ao 

acolhimento/tratamento da doença mental. Nas conclusões, pretendemos destacar a 

importância da inserção da psicanálise nas instituições de saúde, uma vez que a 

produção do dispositivo analítico nesses espaços sensibiliza a equipe quanto à 

existência das formações do inconsciente, criando uma disposição mais geral à escuta. 

A disposição à escuta torna-se uma estratégia política imprescindível quando as práticas 

das instituições de saúde tem se voltado cada vez mais ao imediatismo das soluções 

medicamentosas, em que os pacientes são ‘despachados’ tão logo adquirem suas 

receitas ou reajustam a dosagem dos remédios. 
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OS SABERES DO PSICÓLOGO E DO PSICANALISTA NO CAMPO DA 

SAÚDE MENTAL. Marcus Kleredis Monteiro Vieira (Corpo Freudiano de Fortaleza) 

Este trabalho pretende discutir as características dos saberes do psicólogo e do 

psicanalista, bem como sujeitos e práticas engendrados por eles no campo da saúde 

mental. A presença do psicanalista em diversas instituições de saúde mental deixou de 

ser novidade há tempos. Na teia dos saberes que compõem as políticas de saúde mental, 

a psicanálise, para além de um antagonismo apriorístico e estéril com a psicologia, traz 

um saber de feições absolutamente distintas com o qual atua no campo fenomênico da 

loucura. Mas, no que consiste essa radical distinção entre os saberes da psicanálise e da 

psicologia? Esta pergunta enseja outra não menos importante: como não há uma 

episteme única na psicologia, podemos pensar, ao menos, numa estrutura comum de 

saber atinente às psicologias? E, por fim, quais são as práticas e sujeitos fundados pelos 

saberes da psicologia e da psicanálise? A partir das contribuições teóricas de 

Figueiredo, pretendemos iniciar nosso trabalho pela segunda questão levantada, ou seja, 

a identificação de estruturas de saber no “espaço de dispersão” característico da 

psicologia. Em virtude do quadro epistemológico plural, tomaremos as categorias de 

“matrizes cientificistas e românticas do pensamento psicológico” para isolarmos duas 

estruturas distintas de saber no campo da psicologia. Uma vez identificados e 

caracterizados esses saberes, pretendemos abordar o saber na psicanálise a partir de 

Freud e Lacan. Discorreremos sobre o saber na psicanálise como sendo da ordem do 

“não-todo”, acentuando a impossibilidade estrutural de abarcar o real do fenômeno sem 

que haja um resto sem inscrição. Além disso, trataremos da torção topológica do saber 

no par sujeito cognoscente - objeto cognoscível na clínica psicanalítica, o que, por sua 

vez, produz efeitos significativos no trabalho com o usuário em instituições de saúde 

mental. Por fim, abordaremos a produção de sujeitos e práticas no campo da saúde 

mental segundo os saberes estruturais da psicologia, o “cientificista” e o “romântico”, 

bem como a partir do saber psicanalítico. Desse modo, concluímos que o saber 

cientificista da psicologia funda sujeitos e práticas em consonância com imperativos 

mecanicistas, biológicos e quantitativistas oriundos das ciências naturais. Por outro 

lado, o saber romântico da psicologia aponta para a dimensão metafísica dos afetos e de 

uma “conquista de si mesmo”, deixando, dessa forma, o inefável da subjetividade 

suplantar qualquer projeto de práxis científica. Quanto ao saber psicanalítico, ele 

cumpre no espaço institucional e na ágora dos discursos sobre a loucura o papel de 

produção de suspeita sobre qualquer saber pretensamente total. É nesse espaço de 

suspeita, onde o saber do especialista é tido como faltoso, que o sujeito da loucura há de 

emergir. Toda prática assentada no saber psicanalítico, portanto, visa lançar a suspeita 

sobre os saberes prévios e inaugurar um espaço de escuta e produção de saber pelo 

próprio sujeito. 
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Mesa Redonda: PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL: REFLEXÕES 

SOBRE PRÁTICAS E ATUAÇÕES NO CONTEXTO DO NORDESTE 

BRASILEIRO 

 

ENTRE A SALA DE AULA E A SALA DE RECURSOS: COMO O PSICÓLOGO 

PODE CONTRIBUIR PARA PROCESSOS DE INCLUSÃO EDUCACIONAL? 

Henrique Jorge Simões Bezerra (Universidade Federal da Paraíba/Departamento de 

Psicologia) 

Com base nos conceitos de compensação social e zona de desenvolvimento proximal 

propostos por Vigotski, ambos alinhados à perspectiva social da deficiência, discutem-

se possibilidades de atuação do Psicólogo Escolar e Educacional para o planejamento, 

desenvolvimento e avaliação de ações inclusivas no cenário educacional formal. Adota-

se como metodologia o relato de experiências de supervisão de estágios e orientações de 

pesquisas em Psicologia Escolar e Educacional, as quais foram realizadas em 

instituições de ensino públicas de nível fundamental das cidades de João Pessoa-PB e 

Maceió-AL. Buscou-se produzir respostas para as seguintes questões: como agir 

proativamente para a substituição de concepções intrínsecas por concepções 

socioculturais de deficiência? Como a contribuir para o enfrentamento das restrições 

sociais impostas às pessoas com necessidades educacionais especiais? Como 

providenciar suporte teórico e técnico para o desenvolvimento de ações de inclusão 

educacional na sala de aula da escola regular? As repostas a estas indagações estão 

alinhadas à reflexão sobre as relações que se estabelecem cotidianamente entre a sala de 

aula e a sala de recursos. Dito de outro modo, as relações que se dão entre o ensino 

regular e o atendimento educacional especializado, o qual possui caráter complementar 

ou suplementar em relação ao primeiro. Nas instituições avaliadas frequentemente foi 

constatado um distanciamento entre as atuações do professor e do profissional 

responsável pelo atendimento educacional especializado, o que caracterizou uma 

dinâmica de intervenção paralela e, algumas vezes, desalinhada entre sala de aula e sala 

de recursos. A atuação do psicólogo é aqui defendida como expediente mediacional 

competente para prover suporte instrumental e simbólico para a realização de ações 

docentes contextualizadas e inclusivas na atividade educacional. São apresentadas duas 

etapas do processo mediacional: a formação docente e o desenvolvimento de estratégias 

de ensino-aprendizagem-desenvolvimento. A primeira desloca o foco da discussão 

sobre deficiência das características exclusivamente biológicas para uma orientação 

prospectiva, a qual se baseia na sociogênese das formas culturais de comportamento e 

ação, assim como atribui função central à intervenção educacional. A segunda se 

alicerça nas ações conjuntas de planejamento, desenvolvimento e avaliação de 

estratégias de suporte específicas ao processo ensino-aprendizagem-desenvolvimento da 

pessoa com deficiência. Subdivide-se em: ações de planejamento; domínio das formas 

de uso de materiais e recursos; organização ambiental; interação social; avaliação da 

aprendizagem e do desenvolvimento. Esta proposta de atuação destaca as contribuições 

da Psicologia Escolar e Educacional para a transformação da relação entre ensino 

regular e atendimento educacional especializado, a fim de se efetivarem práticas 

inclusivas e não apenas integrativas no ambiente escolar, auxiliando na promoção da 

aprendizagem, igualdade e cidadania das pessoas com deficiência. 
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INCLUSÃO ESCOLAR DE EDUCANDOS COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO DO AUTISMO: A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA EM PARCERIA 

COM AS DOCENTES. Danielle Oliveira da Nóbrega (Universidade Federal de 

Alagoas/Unidade Educacional de Palmeira dos Índios – Campus Arapiraca) 

O presente trabalho origina-se de um conjunto de ações referentes a uma pesquisa 

vinculada à temática da inclusão escolar de pessoas com necessidades educacionais 

especiais desenvolvidas no curso de Psicologia da Universidade Federal de 

Alagoas/Unidade de Palmeira dos Índios – Campus Arapiraca. O objetivo geral dessa 

pesquisa foi possibilitar a investigação e a construção de práticas educacionais que 

favorecessem o processo de inclusão escolar de educandos com necessidades 

educacionais especiais. No caso específico deste trabalho, tivemos o intuito de discutir a 

atuação do psicólogo no processo de inclusão de crianças com o Transtorno do Espectro 

do Autismo a partir dos resultados de uma ação formativa com docentes de escolas 

públicas e privadas do município de Arapiraca. Tendo como pressupostos os 

entendimentos de que a inclusão escolar deve permitir o acesso, a aprendizagem e a 

participação de todos e todas nas salas de aula regulares e que, nesse processo, a 

parceria entre o psicólogo e o docente é central, o trabalho teve como fundamento a 

perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, buscando base nos escritos de Vygotsky 

sobre defectologia, aprendizagem e desenvolvimento humano. Buscou-se, em primeiro 

lugar, parcerias com profissionais de educação de Arapiraca, no Estado de Alagoas, 

com o intuito de criar espaços para discutir as práticas educacionais orientadas à 

inclusão de pessoas com transtorno do espectro do autismo. Para tanto, foram visitadas 

escolas de crianças que estavam sendo atendidas em um centro de reabilitação público 

do município, visando uma aproximação inicial com o contexto escolar desses 

estudantes e docentes e estreitar vínculos com as educadoras das escolas. Com base nos 

dados produzidos nesse momento, foi proposta uma formação para as educadoras acerca 

do trabalho educacional com crianças com transtorno do espectro do autismo. Assim, 

foram criados três grupos de estudo, com 20 educadoras cada, que se reuniram 

mensalmente no segundo semestre de 2013. As discussões dos grupos davam-se através 

de reflexões sobre a própria realidade das educadoras e dos casos que vinham 

trabalhando, o que ocorria por meio de estudos de casos, vivências e discussões sobre a 

literatura na área. Os resultados indicaram que a ação provocou um movimento inicial 

entre as educadoras de ressignificação do processo de inclusão escolar e de 

desmistificação do transtorno do espectro do autismo, com a reconfiguração de saberes 

e práticas concernentes ao cotidiano da sala de aula. Podemos concluir que foi possível 

proporcionar a inter-relação entre ações investigativas e intervencionistas em Psicologia 

escolar/educacional, favorecendo o processo de inclusão escolar através do estudo, da 

reflexão, da elaboração e da avaliação de práticas de educacionais. 
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TENSÕES ENTRE O RURAL E O URBANO NA PSICOLOGIA ESCOLAR E 

EDUCACIONAL NO AGRESTE ALAGOANO. Antônio César de Holanda Santos 

(Universidade Federal de Alagoas/Unidade Educacional de Palmeira dos Índios – 

Campus Arapiraca) 

Este trabalho tem o objetivo de problematizar brevemente as questões entre rural e 

urbano que perpassam o âmbito da Psicologia Escolar e Educacional na região do 

semiárido alagoano, sobretudo no agreste, e é fruto da supervisão das práticas de estágio 

e extensão do curso de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas, na Unidade 

Educacional de Palmeira dos Índios – Campus Arapiraca, em escolas públicas e 

particulares no entorno dessa instituição. As análises ocorreram sob o viés da Psicologia 

Sócio-Histórica e da Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido, 

focando as formas como o rural e o urbano perpassam as práticas dos psicólogos e 

educadores dessa localidade, assim como fomentam formas de viver e estudar por parte 

dos alunos. Quanto aos profissionais de Psicologia Escolar e Educacional, focamos nas 

estratégias que consideraram ou não a adequação ao contexto e demandas dos alunos. 

Também compreendemos que é importante trazer dados sobre as práticas educativas 

que perpassam as questões do urbano e rural, considerando pontualmente questões 

sobre desenvolvimento humano, classe e gênero. No que toca ao alunado, trataremos de 

discutir sob qual estrutura e concepções têm-se dado as relações no âmbito educativo, 

como foco na formação técnica, humana e o trato pedagógico para com os alunos, 

avaliando como questões socioeconômicas, culturais e históricas influenciaram as 

relações e formas de aprender no semiárido alagoano. Em termos de formação de 

psicólogos e psicólogas, buscamos tratar dos elementos norteadores do projeto 

pedagógico desse curso de Psicologia que fomentaram práticas de estágio e extensão, 

também discutindo a estrutura das ações formativas em Psicologia em nosso contexto. 

Ainda quanto a essa questão, tratamos das práticas construídas nos campos de estágio 

junto aos profissionais, e também das práticas elaboradas no âmbito da extensão, 

destacando a sua ressonância junto aos profissionais e alunos. Focaremos nas demandas 

mais comuns tratadas nos contextos escolares com os quais nos relacionamos, a saber: 

processos avaliativos; a medicalização no contexto escolar; projeto de vida; questões em 

torno da sexualidade; e o bullyng, com foco no preconceito no contexto escolar. Todas 

essas questões são analisadas sob a perspectiva do contexto do semiárido alagoano, 

focando nos conhecimentos que tratam da inter-relação entre o rural e o urbano, e as 

implicações sobre a consideração ou não dessa inter-relação. Além disso, buscamos 

pontuar a necessidade de considerar essas especificidades, no sentido de analisar e 

reformular fundamentos e práticas de psicólogos e psicólogas na região, em torno da 

adequação de tais fundamentos e práticas para com as demandas especialmente do 

âmbito rural. Com isso, objetivamos reelaborar, quando necessário, parâmetros de 

construção da ciência psicológica em termos de consideração da perspectiva rural, e 

também sobre como a profissão de psicólogo e psicóloga tem se realinhado, quando 

necessário, às demandas e especificidades em torno da ruralidade no semiárido 

alagoano. 
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Mesa Redonda: REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO E AS 

DIRETRIZES CURRICULARES: CONSIDERAÇÕES SOBRE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO COM ÊNFASE NA ÁREA DE AVALIAÇÃO 

PSICOLÓGICA 

 

A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO ENSINO DE PSICOLOGIA E SUA 

RELAÇÃO COM AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS. Simone 

Ferreira da Silva Domingues (Universidade Cruzeiro do Sul - São Paulo - SP e 

Universidade Guarulhos - SP) 

O presente trabalho possui como objetivo discutir uma das propostas apresentadas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia, a 

formação do psicólogo voltado para a atuação profissional. A ênfase dessa discussão, 

sobre como esse documento dá orientações que estejam ligadas à atuação profissional, 

foca-se no ensino, especificamente na área de avaliação psicológica. O motivo da 

escolha da referida área, centra-se na questão de que se trata de prática privativa do 

profissional de Psicologia e, como tal, pode ser compreendida como um dos elementos 

centrais da identidade profissional. Em linhas gerais, avaliação psicológica refere-se à 

coleta, análise e interpretação de dados obtidos a partir de procedimentos confiáveis, 

desenvolvidos a partir do conhecimento científico da área e que devem ser submetidos a 

pesquisas de validade, precisão e normatização de acordo com a realidade brasileira. As 

diretrizes apontam que deve ser assegurado no planejamento acadêmico, em termos de 

carga horaria e de planos de estudos, o envolvimento do aluno em atividades, 

individuais e de equipe que incluam aplicação e avaliação de estratégias, técnicas, 

recursos e instrumentos psicológicos. O aluno deve ser dotado de habilidades e 

competências necessárias para sua formação e atuação, que garantam o domínio teórico 

e técnico de instrumentos para avaliação, além da competência para selecioná-los e 

adequá-los a problemas e contextos específicos de investigação e ação profissional, 

como também realizar entrevistas com diferentes finalidades, além de domínio básico 

na elaboração de relatórios, pareceres técnicos e laudos. A área de avaliação psicológica 

também é contemplada nesse documento oficial como uma das possibilidades de ênfase 

na formação - Psicologia e processos de avaliação diagnóstica. A ênfase permite a 

diferenciação dos cursos, a partir da sua concepção e estrutura, definindo-a a partir de 

um conjunto de habilidades e competências esperadas no processo de formação. Fica 

claro no documento que a área é considerada como um dos domínios mais consolidados 

de atuação profissional do psicólogo. Entretanto, na direção contrária do que se tem nas 

orientações das Diretrizes Curriculares, muitos cursos de graduação em Psicologia 

tendem a diminuir significativamente a carga horária e as atividades práticas das 

disciplinas que tratam diretamente de avaliação psicológica. O que se conjectura, nesse 

contexto, é que a decisão para a referida redução da área de avaliação psicológica nas 

grades curriculares dos cursos, desconsidera a importância de seu conteúdo, além de não 

seguir as orientações das Diretrizes Curriculares, o que pode prejudicar o processo de 

formação integral do futuro profissional. Isso posto, tem-se a posição da importância de 

uma formação sólida e comprometida em avaliação psicológica, com necessidade de 

espaço teórico e prático nas matrizes curriculares dos Cursos de Psicologia, com vistas a 

uma formação integral e de qualidade dos futuros psicólogos. 
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O EMPREGO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM 

PESQUISAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. Paulo Francisco de Castro 

(Universidade de Taubaté - SP) 

O objetivo da presente proposta centra-se em discutir sobre a utilização de diferentes 

estratégias de avaliação psicológica para a coleta de dados, no desenvolvimento de 

pesquisas de iniciação científica em Psicologia. Pautando-se importância da pesquisa na 

graduação, o desenvolvimento de projetos de iniciação científica deve fazer parte, 

sempre que possível, da rotina da vida do universitário, seja como atividade de apoio 

em variadas disciplinas, seja como parte de um programa institucional de incentivo à 

execução de trabalhos científicos. O desenvolvimento de pesquisas pelos acadêmicos, 

devidamente orientados por seus professores nas várias áreas de conhecimento 

psicológico, possibilita uma formação integral, onde o aluno passa a ser agente ativo de 

seu processo de aprendizagem, por meio da apropriação do conhecimento teórico e 

metodológico. Diante desse contexto, os instrumentos de avaliação psicológica, desde 

escalas e inventários até testes psicológicos padronizados, configuram-se como uma 

alternativa eficiente para a verificação de diferentes fenômenos psíquicos, alvo das 

investigações desenvolvidas pelos alunos. A variedade de instrumentos disponíveis, que 

visam a avaliação de diferentes construtos para distintos contextos e faixas etárias, 

amplia as possibilidades de pesquisas na área. No caso de investigações em iniciação 

científica, o universitário deve desenvolver as habilidades necessárias para o 

planejamento, execução e finalização da pesquisa, dentro de parâmetros metodológicos 

precisos e fundamentados. Na articulação do projeto de pesquisa, a delimitação do 

fenômeno a ser estudado e o consequente estabelecimento de objetivos claros e 

definidos, configura-se o primeiro obstáculo a ser ultrapassado pelo pesquisador 

iniciante. À medida que o jovem pesquisador consegue delimitar um foco preciso de 

estudo, surge o segundo obstáculo: a estratégia para coleta de dados que garanta o 

levantamento de informações para alcançar os objetivos propostos de forma eficiente. 

Nesse sentido, têm-se os instrumentos de avaliação psicológica que, por suas 

características de padronização e objetividade, podem garantir a identificação dos dados 

necessários para a conclusão de uma pesquisa científica, além disso, também possuem 

procedimentos de aplicação padronizados, que facilita a execução da técnica na 

pesquisa. Todas as estratégias de avaliação possuem um conjunto de informações que 

foram levantadas de forma empírica: As escalas e inventários abertos usualmente foram 

alvo de pesquisas anteriores que podem dar suporte à sua escolha, bem como um padrão 

de referência para sua análise e interpretação, as informações estão disponíveis em 

publicações da área. Os testes psicológicos padronizados foram submetidos a pesquisas 

de validação e precisão que conferem a esse instrumento uma confiabilidade ímpar para 

a interpretação de dados; para atender às exigências de utilização para avaliação 

psicológica, os testes psicológicos possuem pesquisas normativas atualizadas cujos 

dados podem ser utilizados para comparação e conclusão das pesquisas. Assim, pode-se 

observar que quando o jovem pesquisador opta, juntamente com seu orientador, pela 

utilização de estratégias de avaliação psicológica em sua pesquisa, permite que 

importantes elementos do projeto sejam observados, como padronização de aplicação, 

fonte de comparação de resultados e confiabilidade do instrumento, elementos 

importantes na execução de qualquer investigação científica. 
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO CAMPO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA. Helena Rinaldi Rosa (Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo - SP) e Maria Luísa Louro de Castro Valente (Departamento de Psicologia 

Clínica da Universidade Estadual Paulista - Assis - SP) 

A Extensão Universitária é um dos pilares do ensino superior, que em conjunto com a 

docência e a pesquisa constitui o eixo do trabalho dos docentes nas universidades 

paulistas e que, conforme dispõe o artigo 207 da Constituição Federal, se caracteriza 

como ação da universidade junto à comunidade. Mais do que a aplicação do 

conhecimento científico produzido na academia, pressupõe a articulação com as 

demandas da sociedade e, uma vez que a produção acadêmica seja pautada nas 

necessidades sociais, possibilita integração entre teoria e prática. No Plano Nacional de 

Extensão, é conceituada como um processo educativo, cultural e científico que articula 

o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

a universidade e a sociedade, portanto busca uma atuação para mudanças, voltada para 

os interesses e necessidades da maioria da população. Pretende-se discutir neste trabalho 

a extensão universitária como campo profícuo para a pesquisa nas iniciações científicas 

e se estende à pós-graduação. Dessa forma, as ações na comunidade externa geram novo 

conhecimento ao aplicarem o saber já constituído junto à comunidade interna, servindo 

como ações didáticas para o exercício profissional ao mesmo tempo em que oferecem as 

mais diversas oportunidades de levantar questões - objetos de pesquisa. Mais do que 

estender à sociedade o conhecimento acumulado na universidade, é um processo de mão 

dupla, de troca de saberes, em que o conhecimento do que se faz na prática, no campo, 

retroalimenta a produção na academia. Cabe esclarecer que qualquer atividade de 

extensão deve, necessariamente, envolver alunos, tanto de graduação quanto de pós-

graduação. Assim, ao atuar junto às mais variadas demandas da comunidade, alunos e 

docentes desenvolvem técnicas e práticas necessárias àquela ação que, num segundo 

momento e até ao mesmo tempo, poderão se constituir em pesquisas. Processo de 

retroalimentação academia/sociedade que promove a aproximação destas duas 

instituições gerando pensamentos e pensadores, críticos, atuantes e próximos às 

realidades estudadas e oferecendo a possibilidade de transformá-la. Por meio de uma 

ação de extensão o aluno é introduzido no campo, um hospital, uma instituição de 

atendimento à infância, uma unidade de saúde ou de assistência social, por exemplo, 

onde irá desenvolver um trabalho que se caracteriza como uma intervenção. São 

inúmeras as questões que podem surgir, tanto a respeito da prática da profissão quanto 

dos aspectos teóricos ali suscitados; uma vez despertado um problema de investigação, 

faz-se necessário estabelecer o método, de que maneira será possível coletar dados, 

empíricos e/ou teóricos, e a atuação na extensão é fundamental para que este seja 

adequado às condições da realidade e exequível. Quando a pesquisa está bem 

fundamentada, estar em campo coincide, muitas vezes, com a própria coleta de dados. A 

execução e finalização da pesquisa, que muitas vezes se estende da iniciação científica 

para a pós-graduação do aluno, é uma oportunidade ímpar de retornar à comunidade 

algo além da própria intervenção, que oferece uma reflexão transformadora buscando a 

superação das dificuldades, com verdadeiro compromisso social. Assim, a extensão se 

constitui em importante fonte que alimenta a dinâmica das universidades. 
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Mesa Redonda: REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE SUPERVISÃO NO 

ENSINO SUPERIOR: A EXPERIÊNCIA DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

A PRÁTICA DA SUPERVISÃO ACADÊMICA EM PSICOLOGIA HOSPITALAR: 

DESAFIOS, PROPOSTAS E ALCANCES. Guilherme de Carvalho (Universidade 

Federal Fluminense (UFF/RJ)) 

A proposta deste trabalho diz respeito às preocupações relativas à formação do profissional 

psicólogo, graduando, na especialidade de Psicologia Hospitalar. No interior do campo do 

saber psicológico, a psicologia hospitalar consolida-se como uma especialidade 

regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia a partir da Resolução 02/2001, que 

discorre sobre as atribuições e aderências da atuação do psicólogo em instituições de saúde. 

Sua atuação compreende os níveis de ensino, pesquisa e assistência, dos quais destacamos o 

primeiro para a problematização deste estudo. O aspecto da formação acadêmica na 

especialidade da psicologia hospitalar demanda grande aperfeiçoamento teórico, na medida 

em que algumas competências são solicitadas, tais como conhecimento minucioso em 

avaliação psicológica e psiquiátrica, em trabalho profissional com dependência química, 

manejo clínico de transtornos psiquiátricos, informações sobre humanização do cuidado e 

interdisciplinaridade, etc. Diante da obrigatoriedade do estágio supervisionado de acordo 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Psicologia, o estágio acadêmico 

curricular parece obter destaque e relevância na formação acadêmica do aluno do Curso de 

Psicologia, pois integra maturidade acadêmica do discente, em termos de conhecimentos 

tácitos, observância de princípios éticos e de convivência institucional e aderência formal ao 

projeto ideológico da Psicologia enquanto campo de práticas e saberes em prol da 

transformação social. No que tange à psicologia hospitalar, faz necessário um entendimento 

crítico e reflexivo, a partir do espaço de convivência criado pela supervisão acadêmico-

institucional, sobre o trabalho de mediação e facilitação dos vínculos entre paciente e sua 

doença, familiares e equipe através da figura do psicólogo hospitalar. O estágio curricular 

na área oferece a possibilidade de trabalho interinstitucional, além da observância de 

idiossincrasias de cada instituição de saúde em si e da fina negociação de sentidos entre a 

instituição alvo do campo de estágio e a instituição formadora de ensino. Algumas 

competências e habilidades são solicitadas tanto do supervisor acadêmico quanto do 

estagiário para o estabelecimento de estratégias de atuação que levem em conta a 

complexidade do ambiente de saúde e a sutileza sábia relativa ao adequado manejo clínico 

das intercorrências no campo de estágio. Como desafios à prática, acredita-se ser de 

responsabilidade mútua de supervisor e supervisionando o desenvolvimento da habilidade 

em avaliar e construir uma correta identidade profissional e delimitação do campo de 

estudos do profissional psicólogo em ambientes de saúde. Destaca-se, com ênfase um 

processo reflexivo consistente e prolongado a respeito do erro atribuído à intervenção 

psicológica como de natureza unicamente curativa, remediativa e normativa, quando a 

compreensão de saúde deve ser mais ampla, multifacetada e contextual. Por fim, o ambiente 

privilegiado da supervisão destaca a importância da articulação entre formação e o campo 

de atuação, através da identificação das demandas institucionais e das possibilidades 

criativas de oferta organizada de serviços em saúde com participação relevante do 

profissional psicólogo. 
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CASAL E FAMÍLIA: SABERES E ATRAVESSAMENTOS NO ESTÁGIO EM 

PSICOLOGIA. Andréa Soutto Mayor (Universidade Federal Fluminense 

(UFF/PUCG)) 

O estágio clínico em psicologia possuí, dentre uma série de outras características, o 

marcador de ser o primeiro contato do aluno/estagiário de psicologia com a prática 

clinica. É frequente que as expectativas, e porque não também fantasias construídas ao 

longo do curso, sejam fortemente atravessadas pelo primeiro contato com a prática 

clínica. Ao se depararem com as peculiaridades, intensidade e seriedade de tal prática, é 

comum que os alunos se questionem sobre a amplitude de tal momento, assim como 

também experienciem sentimentos de angústia, inadequação e necessidade de aumento 

e atualização do conhecimento. Exatamente pela importância deste momento para a 

formação do futuro psicólogo, a supervisão de estágio se constitui como instrumento 

elementar para o início da inserção profissional deste aluno. Dentre as diferentes 

modalidades de intervenção e abordagem em psicologia clínica, o estágio em Terapia de 

Casal e Família se apresenta como espaço importante pois aborda de forma crítica e 

reflexiva dificuldades de comunicação, na resolução de conflitos e na dinâmica 

interpessoal de diferentes atores. Por frequentemente reavivar nos estagiários situações 

experienciadas na vida pessoal, o contato com esta modalidade de intervenção suscita a 

importância da auto-reflexão, supervisão, estudo e terapia pessoal para o estagiário. Sob 

esta perspectiva, a supervisão se caracteriza como instrumento teórico e técnico de 

importância impar para a boa condução desse processo. A construção de profissionais 

éticos, comprometidos com o repeito à singularidade e individualidade do outro se 

articula inexoravelmente ao entendimento por parte deste estagiário da importância da 

articulação entre a teoria e a promoção continuada do conhecimento. As peculiaridades 

desta modalidade de estágio impelem permanentemente supervisores e estagiários para 

o diálogo, a reflexão e compreensão da importância sobre o entendimento da 

diferenciação de valores, características e anseios pessoais entre terapeutas e pacientes. 

Como as relações entre casais e famílias se configuram como realidade para todos, é 

importante que a prática clínica da modalidade terapêutica voltada para esta temática 

seja também contemplada permanentemente pelo viés da ética e do comprometimento 

com a dinâmica particular que configura cada casal ou família. Neste momento, a 

importância da terapia pessoal frequentemente é experienciada pelos estagiários, o que 

se configura como fator extremamente positivo visto que aponta também para a 

percepção por parte do estagiário da importância do tripé formado pela teoria, 

supervisão e terapia pessoal para a construção de um percurso profissional investido de 

seriedade e comprometimento ético. É importante destacar que o processo de supervisão 

e inicio da prática clínica é árduo, repleto de atravessamentos sociais, ideológicos e 

emocionais. Também se constitui em momento único e significativo na trajetória 

profissional de estagiários e supervisores. É o belo momento no qual teoria e prática se 

encontram e produzem a transformação do aluno iniciante em futuro profissional. 
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DA TEORIA À PRÁTICA: REFLEXÕES SOBRE O ESTÁGIO CLÍNICO EM 

GESTALT TERAPIA EM UM SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA. Edson 

Petronio de Alcantara (Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM/RJ) 

Na atualidade a chegada do aluno estagiário ao Serviço de Psicologia Aplicada – SPA é 

cada vez mais acompanhada por sentimentos de desamparado, inadequação e angústia, 

sentimentos estes vinculados às dúvidas referentes a sua competência na utilização de 

todo conhecimento teórico adquirido durante o processo de formação profissional. 

Apesar da angústia experienciada, esse momento é também de fundamental importância 

em sua formação enquanto futuro psicólogo. Vale ressaltar neste momento a 

importância e o papel do supervisor de estágio clínico em sua função de acolhedor e 

orientador dos futuros profissionais, cabendo-lhe a construção de um espaço acolhedor, 

que incentive a promoção de diálogos, de trocas e de suporte nos seus momentos de 

angústia frente a esta nova experiência diante do paciente, possibilitando assim a 

construção de um profissional consciente da sua prática, destacando a importância de 

que a mesma esteja embasada nos compromissos em relação às condutas éticas e 

profissionais do que se espera de um psicólogo e sua atuação. A pesquisa de enfoque 

qualitativo, por análise de discurso, em processo, teve como lócus o Serviço de 

Psicologia Aplicada - SPA do Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), 

Instituição de Ensino Superior situada na cidade do Rio de Janeiro, com os discentes 

que realizam o estágio clínico nesta instituição na disciplina de Estágio Clínico em 

Gestalt Terapia. Tem como sustentação teórica a Psicologia Clínica e a Gestalt Terapia, 

abordagem apresentada e trabalhada com os estagiários. Ambas podem ser 

compreendidas como categorias de análise, que se apresentam como um referencial 

propício para a investigação proposta, a saber, as implicações emocionais evidenciadas 

pelos estagiários frente à aproximação entre teoria e prática. A exigência esperada do 

aluno estagiário quanto ao exercício prático da profissão de psicólogo tem causado no 

mesmo angústias referentes aos atendimentos clínicos, fato que pode ser detectado 

através de ansiedade recorrente, sentimentos de incapacidade e impotência frente à 

condução dos atendimentos, entre outros. As exigências relativas à prática do estágio 

clínico supervisionado contém um nível de complexidade ainda pouco investigada, pois, 

neste momento o estagiário necessita articular todo conteúdo teórico apreendido em sala 

de aula com a sua prática. Desta forma, cabe ao psicólogo supervisor propiciar ao 

estagiário um espaço de acolhimento, de possibilidades criativas que possam auxiliá-lo 

em seu desenvolvimento da aprendizagem. É também importante propiciar um espaço 

de reflexão sobre a sua formação enquanto psicólogo, favorecendo a aproximação e 

apropriação referente aos espaços de atuação que serão constituintes de sua prática 

profissional. 
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NEUROCORRELATOS DE EXPERIÊNCIAS ASSOCIADAS A 

RELIGIOSIDADE/ESPIRITUALIDADE. Alessandra Ghinato Mainieri (Núcleo de 

Pesquisa em Espiritualidade e Saúde / Universidade Federal de Juiz de Fora) 

Estudos recentes indicam altos níveis de experiências psicóticas na população em geral, 

levando a um grande interesse na identificação dos fatores que determinam a natureza 

patológica de experiências psicóticas. As experiências espirituais têm características 

psicóticas não-patológicas, tornando-se um caminho promissor na compreensão dos 

critérios que diferenciariam os estados psicóticos, em especial a alucinação, na 

população clínica e não-clínica. A mediunidade é um fenômeno espiritual que tem sido 

definida como uma experiência em que um indivíduo afirma estar em comunicação 

com, ou sob o controle de, uma pessoa falecida ou outro ser imaterial. Experiências 

mediúnicas têm características psicóticas como automatismos motores, sensoriais ou 

cognitivos (ex. ouvir ou relatar movimentos e/ou pensamentos causados por espíritos). 

Estudos de neuroimagem têm investigado as influências dos vários níveis do 

funcionamento (circuito celular, molecular e neural) e plasticidade cerebral em 

fenômenos relacionados à mediunidade. Aqui relataremos um estudo de neuroimagem 

funcional com 8 médiuns mentalmente saudáveis e controles pareados cujo objetivo foi 

investigar os correlatos neurais associados ao transe mediúnico, a imaginação 

reconstrutiva da experiência mediúnica (fora do transe) e o estado de repouso. Em nosso 

paradigma comparamos o funcionamento cerebral dos médiuns em 3 tarefas distintas, 

todas com a mesma duração temporal (3min): transe mediúnico, criação imaginativa do 

estado mediúnico (controle) e repouso (ausência de atividade cognitiva dirigida). O 

grupo controle participou apenas da tarefa de repouso. Utilizando um modelo de análise 

linear geral (GLM) observamos maior ativação neural para o estado de transe no córtex 

occipital lateral, posterior córtex cingulado (PCC), pólo temporal, giro temporal médio 

e córtex orbitofrontal. Estas áreas têm sido correlacionadas a estados de meditação, 

atenção, imaginação e experiências espirituais. Empregando a técnica de análise de 

componentes independentes (ICA), investigamos a conectividade neurofuncional nesta 

mesma amostra e observamos um aumento na conectividade entre regiões associadas a 

áreas de processamento visual e auditivo durante a tarefa de transe comparada as tarefas 

de repouso e controle. Em especial a rede padrão de ativação durante o estado de 

repouso (Default Mode Network – DMN) foi identificada em todas as condições 

isoladamente, nas comparações entre elas e na comparação entre os grupos na tarefa de 

repouso. Apesar disso, contrariamente ao esperado, não encontramos variações na 

conectividade entre as regiões do DMN em qualquer uma das analises realizadas. Estes 

dados indicam que a conectividade funcional do DMN não esta alterada durante a tarefa 

de repouso e a tarefa de trance no grupo de médiuns, sugerindo que as experiências 

alucinatórias presentes no grupo de médiuns não estão relacionadas a alterações no 

DMN como usualmente é encontrado em populações clínicas. Considerando os 

resultados apontados acima, sugerimos que o envolvimento preservado do córtex pré-

frontal e preservação da conectividade neurofuncional entre as regiões de DMN 

poderiam explicar as características não patológicas dos episódios de alucinação 

experenciados pelos médiuns. No entanto, os diferentes neurocorrelatos associados aos 

estados alucinatórios patológicos e não patológicos ainda não foram plenamente 

explorados e diferentes alternativas explicativas concorrentes vem sendo propostas. 
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OS CONCEITOS DE RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE E SUAS 

MENSURAÇÕES. Cristiane Schumann Silva Curcio** (Núcleo de Pesquisa em 

Espiritualidade e Saúde / Universidade Federal de Juiz de Fora) 

A relação entre religiosidade/espiritualidade (R/E) é atualmente um tema bastante 

discutido na literatura científica e as evidências disponíveis apontam para efeitos 

positivos da R/E sobre a saúde tanto física quanto mental dos indivíduos. Grandes 

revisões e estudos bem delineados apontam para correlações diretas entre R/E e 

qualidade de vida, satisfação com a vida e níveis de felicidade, além de indicadores de 

melhor sistema imunológico e rapidez na recuperação da saúde, e para correlações 

inversas entre R/E e transtornos mentais, ideação e tentativas de suicídio, hipertensão 

arterial e diabetes por exemplo. Alguns achados também sugerem uma associação entre 

R/E e piores desfechos em saúde como pior adesão à tratamentos e maior procura pelo 

setor terciário de saúde entre esquizofrênicos. Religiosidade e espiritualidade são 

constructos multidimensionais e extremamente complexos, que envolvem aspectos 

cognitivo, emocional e comportamental dos indivíduos, por isso, não há consenso com 

relação ás suas definições entre os principais pesquisadores da área. Por estas razões, a 

definição do que está se chamando de religiosidade/espiritualidade, bem como a 

mensuração adequada destes é imprescindível para a obtenção de resultados de pesquisa 

fidedignos e para o avanço do campo. Trabalhar para que haja o processo adequado de 

tradução e adaptação cultural de instrumentos já existentes, bem como no 

desenvolvimento de novos instrumentos específicos para contextos variados é 

fundamental para o avanço de pesquisas no campo da R/E. A partir de uma revisão da 

literatura, encontrou-se 21 instrumentos disponíveis em língua portuguesa (Brasil + 

Portugal) e dentre estes, alguns sendo multidimensionais. Dos instrumentos avaliados, 

43% se propõem a medir Religiosidade, 38% a medir Espiritualidade e 9,5% a medir 

Coping Religioso/Espiritual. No que diz respeito ao processo de avaliação das 

propriedades psicométricas, 47,6% avaliaram validade discriminante, 19% fizeram 

correlação teste-reteste e apenas 2,9% avaliaram validade concorrente. Outro achado 

importante de ser destacado, é que alguns instrumentos parecem medir outros conceitos, 

que embora tenham relação com R/E, não são R/E (significado na vida, qualidade de 

vida, otimismo) e precisam ser revistos em sua validade de constructo para que 

resultados óbvios e/ou não reais sejam evitados. Além disso, alguns instrumentos se 

utilizam de expressões bastante peculiares à culturas específicas (fadas, bruxas, etc por 

exemplo) e estes termos/entidades podem não ser “aceitáveis” em outros contextos. 

Sugere-se, a partir das reflexões levantadas, que instrumentos já disponíveis possam ser 

revistos e passem por uma completa avaliação das suas propriedades psicométricas e 

que novos instrumentos que avaliam R/E sejam delineados para que haja uma melhor 

captura das qualidades dinâmicas de R/E (mudança, crescimento, deterioração, ou 

estabilidade) através do tempo e em diferentes populações e situações. 
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RELIGIOSIDADE/ESPIRITUALIDADE EM PSICÓLOGOS BRASILEIROS: 

PERFIL E IMPLICAÇÕES NO ENSINO, PESQUISA E CLÍNICA. Pedrita Reis 

Vargas Paulino** (Faculdade de Minas) 

No Brasil é grande a diversidade étnica, cultural e religiosa. Atentos a isso os 

profissionais da saúde devem tratar de maneira respeitosa os valores fundamentais que 

os pacientes trazem. A religiosidade/espiritualidade (R/E) é um fenômeno humano 

recorrente, constitutivo da subjetividade e tem sido considerada uma importante 

dimensão da vida e importante instância de significação e ordenação. Quase sempre 

vista como algo de menor importância para os médicos, psicólogos e demais 

pesquisadores no campo da saúde e dos transtornos mentais, atualmente estudos tem 

apontado uma relação positiva entre níveis de envolvimento religioso e indicadores de 

bem-estar psicológico, como satisfação com a vida, felicidade, afeto positivo e moral 

elevado, melhor saúde física e mental. A partir da constatação do impacto causado à 

saúde (positivos e negativos), bem como da importância dessa dimensão para a vida dos 

pacientes, pesquisas vem sendo desenvolvidas no intuito de conhecer a R/E dos 

profissionais da saúde, como também conhecer a influência que essa dimensão pode ou 

não ter no desenvolvimento do seu trabalho. Portanto, objetivo dos estudo que 

apresentaremos é investigar a R/E dos psicólogos brasileiros e suas repercussões na 

prática profissional. Foram convidados os CRPs de todas as regiões do país, havendo a 

participação nesta primeira fase dos Psicólogos pertencentes a apenas três regiões. O 

convite ocorreu através de um e-mail padrão encaminhado aos Psicólogos através do 

setor de comunicação de cada CRP participante. Além da carta-convite, consta no e-

mail um link que direciona o profissional ao “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido”, bem como ao questionário próprio na modalidade online de 

preenchimento, cobrindo especialmente: R/E dos psicólogos; percepções e opinião 

sobre a interface entre R/E, ciência e psicologia; impactos e aspectos positivo e 

negativos da R/E sobre pacientes; opiniões e práticas em matéria de integração de R/E 

em pesquisa, ensino e atendimento clínico em saúde mental. A análise descritiva traz o 

perfil, opiniões e condutas dos psicólogos brasileiros em relação a R/E, bem como a 

integração da R/E no ensino, na pesquisa e na prática clínica. Conhecer os aspectos 

próprios de sua R/E e dar ouvidos aos aspectos dessa dimensão do paciente capacita o 

profissional a se envolver no processo de tomada de consciência sobre as suas próprias 

suposições sobre o comportamento humano, valores, preconceitos e limitações pessoais. 

Mais ainda, capacita o profissional a compreender sem julgamento a visão de mundo 

culturalmente diferente de cada paciente e auxilia a implementação de estratégias de 

intervenção relevantes e sensíveis à cultura do paciente. Os dados do estudo fornecem 

subsídios para a implementação de iniciativas que venham a transpor barreiras entre R/E 

e saúde mental na pesquisa, ensino e área clínica, propiciando um guia de sugestões 

para melhorar a aceitação e o uso positivo da R/E em saúde mental. 
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SAÚDE EMOCIONAL E PRÁTICAS EDUCATIVAS DE MÃES DE 

BEBÊS. Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues (Departamento de Psicologia - 

FC/UNESP, Bauru, SP), Sária Cristina Nogueira (Programa de Pós Graduação em 

Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem – FC/UNESP, Bauru, SP) 

A saúde emocional, considerando a ansiedade, a depressão e o estresse, é um fator de 

vulnerabilidade materna que pode influenciar as práticas parentais emitidas. Na criação 

de seus filhos, os pais utilizam tais práticas com o objetivo de educar, socializar e 

controlar seus comportamentos. Esta interação entre a criança e seus cuidadores nos 

primeiros anos de vida poderá determinar suas futuras relações sociais. A literatura 

aponta para a existência de práticas parentais positivas e negativas que são utilizadas 

desde quando a criança ainda é um bebê, influenciando o desenvolvimento infantil. 

Indica, também que elas são mais frequentes entre mães com indicadores clínicos de 

saúde emocional. O presente estudo objetiva verificar as possíveis associações entre 

saúde emocional de mães de bebês e as práticas parentais utilizadas. Participaram do 

estudo 100 mães de bebês com idades entre seis e 12 meses. A faixa etária foi escolhida 

pelo fato de que, nessa idade, os bebês estão mais responsivos ao ambiente (sentam, 

engatinham, vocalizam com maior frequência e andam), demandando maiores de 

cuidados e atenção por parte delas. Os instrumentos de avaliação utilizados foram: 

Inventário de Depressão Beck (BDI-II), Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

(IDATE), Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) e Inventário de 

Estilos Parentais de Mães de Bebês (IEPMB). As mães e seus bebês participam de um 

projeto de extensão que acompanha o seu desenvolvimento no primeiro ano de vida 

onde foram identificadas e convidadas para este estudo. Os dados foram coletados em 

uma sala para atendimento individual de uma clínica escola de uma universidade 

pública do interior paulista. Os resultados apontaram que mães com estresse e mães 

com Ansiedade- Traço em nível clínico utilizam mais as práticas de Punição 

Inconsistente quando comparadas às mães sem estresse e às mães com Ansiedade-Traço 

controlada. Além disso, verificou-se correlação entre nível de estresse materno e uso das 

práticas de Punição Inconsistente e Disciplina Relaxada, apontando que mães com 

níveis maiores de estresse utilizam-se mais dessas práticas. Verificou-se, também, que 

níveis de Ansiedade-Estado em nível clínico estão relacionados a uso mais frequente de 

Punição Inconsistente e Ansiedade-Traço em nível clínico estão correlacionados a maior 

frequência na utilização de práticas de Punição Inconsistente e Disciplina Relaxada. Os 

indicadores clínicos de Disforia/Depressão maternos estão correlacionados com usos 

mais frequentes de Punição Inconsistente, Disciplina Relaxada e Negligência. 

Comparando os dados do grupo de mães que apresentaram todos os indicadores com o 

grupo de mães sem nenhum indicador os resultados apontaram que a presença dos 

indicadores emocionais clínicos de depressão, ansiedade e estresse tendem a influenciar 

as práticas parentais emitidas, especialmente a prática negativa de Punição 

Inconsistente. Os dados apontam para a relevância de atenção à saúde mental materna 

bem como às práticas educativas parentais por elas utilizadas. Estudos que promovam o 

aumento da utilização de práticas parentais positivas e diminuição das negativas, 

considerando as variáveis emocionais maternas, podem auxiliar no desenvolvimento 

adequado dos filhos. 
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DEPRESSÃO PÓS-PARTO: INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRÁFICAS. Bárbara Camila de Campos (Programa de Pós 

Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem – FC/UNESP, Bauru, 

SP), Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues (Departamento de Psicologia - 

FC/UNESP, Bauru, SP Taís Chiodelli - Programa de Pós Graduação em Psicologia do 

Desenvolvimento e Aprendizagem – FC/UNESP, Bauru, SP) 

Desde o nascimento a interação do recém-nascido com o mundo é facilitada pela mãe e, 

a saúde emocional materna pode afetar a qualidade desta interação. Estudos indicam 

que o quadro depressivo pode ocasionar repertórios comportamentais reduzidos e mães 

deprimidas podem interagir pouco com seu bebê, gerando déficits comportamentais e 

cognitivos identificáveis ao longo do seu desenvolvimento. Variáveis diversas podem 

ser responsáveis pelo aparecimento e manutenção de alterações na saúde emocional 

materna e, especificamente, sobre a depressão pós parto. Este trabalho pretendeu 

identificar as variáveis sociodemográficas que podem influenciar no índice de depressão 

pós-parto de mães de bebês de quatro a seis meses de idade. Participaram deste estudo 

103 mães cujos bebês são usuários do Projeto de Extensão “Acompanhamento do 

desenvolvimento de bebês: avaliação e orientação aos pais”. Este projeto tem como 

objetivo acompanhar o desenvolvimento de bebês no primeiro ano de vida. Foram 

consideradas variáveis sociodemográficas maternas (idade, escolaridade, tipo de parto, 

trabalho externo e saúde na gestação), dos bebês (sexo, idade, peso ao nascer, idade 

gestacional, condição de risco) e familiares (idade e escolaridade do pai, tipo de família, 

número de filhos e nível socioeconômico). As mães preencheram uma entrevista inicial 

para a coleta de dados sociodemográficos, o Critério de Classificação Econômica Brasil 

(ABEP) e a “Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo” (EDPE). Os resultados 

apontaram que 33% das mães da amostra apresentaram critério para depressão pós-parto 

(DPP-M) na EDPE. Segundo o teste estatístico observou-se correlação linear negativa 

com a escolaridade materna (p=0,008) e a EDPE, ou seja, quanto maior o índice de 

depressão pós-parto, menor o número de anos de estudo das mães. Além disso, houve 

uma correlação linear positiva entre a depressão e a condição socioeconômica 

(p=0,044), sendo que a variação da ABEP é decrescente em relação ao nível 

socioeconômico, desta forma, mães com mais sintomas de depressão pós-parto fazem 

parte de um nível socioeconômico mais baixo. A análise da regressão linear múltipla 

indicou que a baixa escolaridade materna (p=0,010) pode ser um preditor para 

depressão pós-parto. O número de mães que relatou comportamentos indicativos de 

depressão encontrado é elevado, porém, confirma os resultados de outros estudos. Além 

da alta frequência da DPP-M identificada há de se ressaltar a possibilidade da 

reincidência do transtorno. Diante de variáveis que influenciam negativamente o 

quadro, o acesso a mais anos de estudo é um fator de proteção importante para saúde 

emocional da mulher. O atendimento na saúde pública deveria investir em intervenções 

para mulheres no puerperio que frequentam o serviço, na maioria das vezes, em função 

do seu bebê. Todavia, nenhum dos fatores ou agrupamento de variáveis, por si só, 

podem explicar a complexidade da depressão pós-parto, dada a sua multicausalidade. 

Estudos posteriores são importantes para que as múltiplas dimensões que compõem os 

principais fatores de risco para depressão sejam identificadas. 
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SAÚDE EMOCIONAL MATERNA E DESENVOLVIMENTO DE BEBÊS AOS 

SEIS E QUATORZE MESES. Rafaela de Almeida Schiavo (Programa de Pós 

Graduação em Saúde Coletiva- Faculdade de Medicina/UNESP, Botucatu, SP),  Gimol 

Benzaquen Perosa (Departamento de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria da 

Faculdade de Medicina, UNESP, Botucatu, SP) 

Ainda são escassas as pesquisas longitudinais sobre o papel da saúde mental materna, 

nos períodos antes e após o nascimento, no desenvolvimento do bebê. O objetivo deste 

trabalho foi estudar a associação entre os sintomas de ansiedade, estresse e depressão, 

desde o terceiro trimestre de gestação até 14 meses após o parto para o desenvolvimento 

da criança durante o primeiro ano de vida. Participaram da primeira fase deste estudo 

320 gestantes no último trimestre gestacional, usuárias do Sistema Único de Saúde. Elas 

responderam aos instrumentos Inventario de Ansiedade Traço/Estado (IDATE), 

Inventário de Sintomas de Stress de Lipp (ISSL) e Inventário de Depressão de Beck 

(BDI). Seis meses após o nascimento do bebê, a pesquisadora agendava uma visita na 

residência da mãe para nova avaliação. Na segunda fase, participaram 200 díades mãe-

bebê. As mães responderam aos mesmos instrumentos aplicados na fase anterior e o 

desenvolvimento da criança foi avaliado por meio de um teste de rastreio (Escala de 

Denver II). Aos 14 meses, reavaliou-se o desenvolvimento de 149 crianças, as mães 

responderam novamente aos instrumentos para avaliação de saúde mental. 

Primeiramente, procedeu-se à análise descritiva; em seguida, realizaram-se análises 

bivariadas e, com as associações significativas, com valor de p < 0,20, foram montados 

modelos de regressão logística para identificar fatores de risco e proteção para os 

sintomas mentais e para o desenvolvimento da criança. O nível de significância adotado 

foi de p < 0.05. Houve risco para o desenvolvimento aos seis meses em 40% das 

crianças e 31% aos 14 meses. A porcentagem de mulheres com sintomas de ansiedade 

(35%), estresse (62%) e depressão (22%) foi significativamente maior na gestação, 

decresceu no pós-parto aos seis meses (26%) a ansiedade, (49%) o estresse e (17%) a 

depressão e voltou a elevar ao quatorze meses para (32%) ansiedade e (53%) estresse já 

os sintomas depressivos continuaram a decrescer (12%). Dentre as variáveis estudadas, 

o atraso na área de linguagem aos 14 meses se associou com estresse materno no 14º 

mês pós-parto (p = 0,022; OR = 2.5; IC95% 1,14-5,52). A falta de associação entre 

problemas mentais maternos e desenvolvimento pode ter ocorrido por se tratar de uma 

relação mais complexa e não linear, que envolve outras variáveis da mãe, da criança e a 

interação entre elas, que devem ser levadas em conta em pesquisas futuras. A 

porcentagem de mães com problema de saúde mental gestacional e atrasos no 

desenvolvimento infantil, mostra a importância de politicas públicas a serem executadas 

nos serviços de pré-natal, que poderiam ajudar na prevenção e promoção de saúde 

mental materna e o desenvolvimento da criança. 
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SAÚDE MATERNA E INTERAÇÃO MÃE BEBÊ: IMPLICAÇÕES PARA O 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL. Veronica Aparecida Pereira (Universidade Federal da 

Grande Dourados-MS), Pedro Lopes-dos-Santos (Universidade do Porto-Portugal) e Marina 

Fuertes (Escola Superior de Lisboa – Portugal). 

A qualidade das relações estabelecidas durante o puerpério e as condições de nascimento e 

desenvolvimento tem sido objeto de estudo de vários pesquisadores em busca de promoção de 

melhores condições desenvolvimentais, qualidade das relações parentais e saúde da família. 

Neste contexto, o presente estudo buscou: 1) Comparar níveis de ansiedade materna após o 

parto e três meses depois e sua preditividade para depressão pós-parto; 2) Avaliar o 

desenvolvimento dos bebês durante o terceiro mês de vida; 3) Avaliar a interação diádica em 

situação estruturada; 4) Correlacionar os dados obtidos na interação diádica, condições de saúde 

materna (ansiedade e depressão pós-parto) e desenvolvimento do bebê. Participaram do estudo 

23 díades de bebês e mães da população portuguesa (53 em contato inicial e 23 na avaliação da 

interação). As mães foram convidadas em visita hospitalar realizada no Hospital Pedro Hispano 

(Matosinhos-PT). Durante a visita, até 48 horas após o nascimento, as mães foram informadas 

sobre os objetivos do estudo e as interessadas assinaram a declaração de consentimento 

informado, responderam a uma entrevista semiestruturada e ao Inventário de Ansiedade (STAI). 

Na ocasião em que o bebê completou três meses, as mães foram contatadas para a próxima fase 

do estudo. Nesta fase, responderam o STAI e a Escala de Depressão Pós-Parto (EPDS). Na 

sequência, o bebê foi avaliado pelo protocolo do Inventário Portagege Operacionalizado (IPO), 

nas áreas de desenvolvimento motor, linguagem, socialização, cognição e autocuidados. Ao 

final, observadas as condições de conforto e bem-estar do bebê, foi realizada a filmagem em 

condição estruturada, pautada no paradigma do Still-Face, em três episódios de até três minutos, 

com registros em duas filmadoras (com foco na interação da mãe e do bebê). As filmagens 

foram editadas em vídeo único, possibilitando análise das duas interações simultaneamente. A 

análise dos indicadores de ansiedade logo após o parto e no terceiro mês não esteve 

significativamente correlacionada, no entanto, ansiedade e sintomas de depressão pós-parto no 

terceiro mês mostraram significância (p=0,001). Desta forma, embora não sejam preditivos, os 

sinais de ansiedade foram confirmatórios dos sintomas de depressão pós-parto. Embora não se 

tenha observado correlações significativas entre qualidade da interação diádica e condições de 

saúde materna (ansiedade e depressão pós-parto), observou-se que os bebês que apresentam 

maior número de comportamentos regulatórios as mães apresentam maiores índices de 

comportamentos de interação negativa. Em relação ao desenvolvimento dos bebês, houve uma 

tendência à correlação positiva entre indicadores de depressão pós-parto e socialização do bebê 

(p=0,059). Houve correlação positiva entre orientação social negativa materna e 

desenvolvimento motor (p=0,004), Linguagem (p=0,026) e Autocuidados (p=0,053). Embora as 

mães apresentem uma interação social negativa os bebês apresentam melhor desempenho nestas 

áreas, o que pode estar relacionado a emergência de comportamentos regulatórios. Houve 

correlação positiva entre a interação social positiva do bebê e da mãe (p=0,022). Os dados 

sugerem intervenções junto às mães que apresentam interações negativas em busca de favorecer 

melhora da relação diádica e desenvolvimento infantil. 
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ANÁLISE DE COMPORTAMENTOS INTERATIVOS MÃE-BEBÊ COM E SEM 

PREMATURIDADE. Taís Chiodelli** (Programa de Pós-Graduação em Psicologia do 

Desenvolvimento e Aprendizagem – Universidade Estadual Paulista – Bauru-SP), Olga 

Maria Piazentin Rolim Rodrigues (Programa de Pós-Graduação em Psicologia do 

Desenvolvimento e Aprendizagem – Universidade Estadual Paulista – Bauru-SP), Veronica 

Aparecida Pereira (Universidade Federal da Grande Dourados – Dourados-MS) e 

Barbara Camila de Campos ** (Programa de Pós-Graduação em Psicologia do 

Desenvolvimento e Aprendizagem – Universidade Estadual Paulista – Bauru-SP) 

A prematuridade implica na fragilidade do bebê, requerendo cuidados intensivos e, com 

frequência, pode resultar em afastamento inicial da mãe, o que pode ter implicações em 

longo prazo para a interação da díade. O presente estudo teve como objetivo descrever e 

comparar comportamentos interativos do bebê e da mãe, de grupos de bebês nascidos 

prematuros e a termo, apresentados durante os episódios de observação do Faceto Face 

Still-Face (FFSF). Participaram do estudo 20 díades mãe-bebê, divididas igualmente em 

grupos de prematuros (GPT) e nascidos a termo (GAT). Os bebês do GPT tinham idades 

entre cinco e seis meses considerando sua idade corrigida. Os bebês do GAT tinham idades 

entre três e quatro meses. A idade média das mães de GPT foi 29,3 e GAT 25,7. A interação 

mãe-bebê foi filmada segundo o procedimento FFSF, com duração de nove minutos, 

divididos em três episódios com três minutos cada, restringindo-se o uso de brinquedos, 

chupeta e fraldas. No primeiro e no terceiro episódio a mãe é orientada a interagir com o 

seu bebê como está habituada a fazer. No segundo episódio a mãe é orientada a manter 

contato visual com o bebê, mas sem interagir. Os comportamentos interativos do bebê 

foram avaliados pelo Sistema de codificação e de análise dos comportamentos infantis 

expressos no Still-Face, que considera três categorias: orientação social positiva, expressão 

negativa e regulação. A frequência dos comportamentos maternos foi cotada de acordo com 

uma Maternal RegulatoryScoring System considerando as categorias orientação social 

positiva e expressão negativa. Os vídeos de cada díade foram analisados registrando-se a 

frequência de emissão dos comportamentos maternos e do bebê em cada categoria 

analisada, em intervalos de cinco segundos. Quanto aos comportamentos interativos de 

orientação social positiva do bebê, observou-se que os bebês do GAT apresentaram médias 

maiores de orientação social positiva do que GPT em todos os episódios. Para os dois 

grupos foram observadas diferenças significativas do primeiro para o segundo episódio e do 

primeiro para o terceiro episódio. Do primeiro para o terceiro episódio os dois grupos 

apresentaram menos comportamentos de Orientação Social Positiva. Para os dois grupos 

não foram observadas diferenças significantes do segundo para o terceiro episódio. Não 

foram observadas diferenças significativas em expressão negativa comparando os três 

episódios. Somente para o GPT os comportamentos médios de regulação aumentaram 

significantemente do primeiro para o segundo episódio (p=0,050) e do primeiro para o 

terceiro (p=0,030), apontando que os bebês apresentaram o efeito Still-Face. Com relação 

aos comportamentos interativos maternos, diferenças significativas foram observadas em 

expressão negativa, no terceiro episódio (p=0,027) sendo que as mães do GAT tiveram mais 

comportamentos de expressão negativa do que as mães de GPT. Os resultados corroboram 

os apresentados pela literatura, que identificam diferenças entre as interações de mães e 

bebês prematuros e a termo, com desempenho mais baixo para as mães de prematuros. 

Estudar interações precoces da mãe e do bebê constitui uma tarefa importante para a 

identificação de variáveis que a afetam e contribui para o planejamento de intervenções que 

a promovam. 
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CRENÇAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS DE MÃES DE CRIANÇAS COM 

DESENVOLVIMENTO ATÍPICO. Maria de Fátima Minetto e Suzane SchmidlinLöhr 

(Universidade Federal do Paraná – UFPR Programa de Pós Graduação em Educação, 

Linha de pesquisa Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano). 

O desenvolvimento humano atípico interfere no processo de aprendizado da criança que o 

apresenta, sendo que os pais têm importante papel no sentido de estimular o 

desenvolvimento dos filhos. Porém, o envolvimento materno sofre influência das crenças 

que os pais têm sobre o desenvolvimento dos filhos. Diante disto, esta pesquisa teve como 

objetivo levantar as crenças e práticas de mães de crianças, na primeira infância, com 

desenvolvimento atípico, no cuidado de seus filhos. Trata-se de um estudo descritivo e 

transversal, com 75 mães de crianças com diagnóstico de deficiência intelectual, sendo 41 

sem fenótipo - grupo que abrangeu, dentre outros, crianças com Transtorno do Espectro 

Autista, cuja deficiência intelectual foi percebida nos primeiros anos de vida, e 34 mães de 

crianças com Síndrome de Down, identificada quando do nascimento. Das crianças com 

Síndrome de Down, 94,11% frequentavam escola especial e este percentual baixou para 

80,48% nas crianças sem fenótipo. Para avaliação das práticas parentais foi construída a 

Escala de Crenças Parentais e Práticas de Cuidado (E-CPPC), respondida individualmente 

pelas mães. Os dados foram organizados em categorias, analisados por agrupamento (mães 

do grupo sem fenótipo e com fenótipo). A análise dos dados indicou que as mães dos dois 

agrupamentos apontaram em primeiro lugar a dimensão Apresentação Apropriada do bebê, 

envolvendo aqui a valorização de cuidados básicos, vindo a seguir: Estimulação; 

Responsividade/vínculo; Disciplina. Na análise de pares de dimensões do E-CPPC foi 

percebido que somente no par de dimensões Apresentação-Responsividade/vínculo houve 

diferença entre os grupos, sendo positiva e com significância estatística nas crianças com 

Síndrome de Down e não apresentando relação significativa no outro grupo. A pesquisa 

desenvolvida mostrou que mães de filhos com deficiência intelectual privilegiam cuidados 

primários, ou seja, preocupam-se inicialmente com a apresentação apropriada da criança, o 

que está relacionado a cuidados de higiene, vestimenta, alimentação, dentre outros. 

Observou-se pequena diferença entre as respostas das mães com filhos com Síndrome de 

Down em relação às mães de crianças com deficiência intelectual, mas sem fenótipo 

identificado. Embora a estimulação do desenvolvimento seja essencial para tais crianças, 

houve uma tendência em aparecer em segundo plano, especialmente nas respostas do grupo 

de mães de crianças com déficit intelectual e sem fenótipo. O estudo mostrou que as mães 

de crianças com Síndrome de Down valorizavam mais a dimensão Estimulação, investiam 

na Apresentação Apropriada do bebê e tinham diferente índice de Responsividade/vínculo e 

também de Disciplina, indicando que tais aspectos podem estar relacionados ao fenótipo e à 

rede de apoio, como associações de pais, sites especializados em informações sobre a 

síndrome. A criança com déficit cognitivo sem fenótipo tende a demorar mais tempo para 

ser diagnosticada e por não ter marcadores biológicos reconhecidos quando do nascimento, 

os pais podem ter mais dificuldade em aceitar o diagnóstico. Esta demora pode atrasar a 

responsividade em relação aos filhos e, consequentemente, o estabelecimento de vínculo, 

contando somente mais tarde com redes efetivas de apoio, protelando o início de 

intervenções visando à estimulação apropriada do desenvolvimento. Poder contar com rede 

de apoio o quanto antes surge como sugestão importante aos dois grupos. 
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SCHADENFREUDE E RESSENTIMENTO. Helmuth Krüger (Curso de Mestrado 

em Psicologia Universidade Católica de Petrópolis) 

Schadenfreude é um nome que representa um conceito da psiquiatria de língua alemã. 

Trata-se da satisfação que experimentamos quando percebemos ou tomamos 

consciência de um infortúnio alheio. Sob o ponto de vista clínico, Schadenfreude é uma 

manifestação atenuada de sadismo, sendo por isso considerada normal. Manifesta-se 

com frequência, sendo o grau de satisfação um critério considerado na medida da 

Schadenfreude. Quanto mais elevado for esse índice, maior será a influência dessa 

propensão na personalidade. Schadenfreude é um sadismo passivo, contrapondo-se às 

manifestações de sadismo ativo, caracterizadas pela produção intencional de sofrimento 

em outras pessoas, de modo a obter prazer com o mal-estar infligido. No caso da 

Schadenfreude não há intencionalidade, tratando-se, portanto, da experiência de 

satisfação ou prazer experimentado quando apenas tomamos conhecimento através da 

percepção ou a partir de leituras e de acesso a relatos orais, de experiências negativas, 

geradoras de sofrimento ou mal-estar em pessoas, grupos, instituições e sociedades. A 

investigação psicológica da Schadenfreude pode ser conduzida ao longo de duas 

vertentes básicas: a da personalidade e a do comportamento social. Na primeira dessas 

perspectivas, interessa identificar e avaliar o grau de influência de fatores psicossociais, 

exemplificada pela modelagem social, assim como a de processos de maior amplitude, 

como os socioculturais, no desenvolvimento dessa propensão. Na perspectiva do 

comportamento social, há o objetivo de pesquisar comportamentos expressivos da 

Schadenfreude, bem como a influência de variáveis desencadeadoras e intervenientes 

nessas manifestações comportamentais, que podem suceder em ambientes muito 

diferentes, inclusive em situação de isolamento social, por exemplo, na leitura de 

noticiários jornalísticos. Nesse quadro temático, pode ser destacada a relação entre o 

ressentimento e a Schadenfreude, cujo conhecimento é de grande interesse político e 

social. Definindo-se ressentimento como reação cognitiva e emocional, socialmente 

compartilhada, que tem em seu núcleo a crença de que deficiências e limitações 

pessoais de ordem diversa têm sua origem numa injusta ordem social, marcada pela 

desigualdade na distribuição de bens e na atribuição de status social, conclui-se que o 

ressentimento é uma das variáveis que se encontram na raíz da Schadenfreude. Nesta 

visão intelectual, o ressentimento é uma das causas da experiência socialmente 

compartilhada da Schadenfreude. 
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SCHADENFREUDE E AMEAÇA INTERGRUPAL. Diana Ramos-Oliveira (Curso 

de Mestrado em Psicologia Universidade Católica de Petrópolis) 

Quantas vezes alguns de nós já não ouviu falar ou viu alguém se regozijando, 

apreciando os infortúnios que aconteceram a outros? A Schadenfreude pode de fato 

representar uma ameaça particularmente sutil para as relações sociais. A Schadenfreude 

só é ativada quando uma terceira parte ou circunstância causa o infortúnio do outro, 

culminando em experimentar o prazer de ver os outros sofrerem passivamente, ao 

prazer de fazer os outros sofrerem ativamente. Este argumento repousa na atitude de ver 

os outros sofrerem por fornecer um insidioso e, portanto, ilegítimo, prazer, porque não 

foi ativamente conquistado através de uma competição direta. Considera-se que há três 

maneiras de ativar esse sentimento: a) Domínio de interesse: isto sugere que a 

Schadenfreude intergrupal deve ser maior quando um exogrupo sofre em um domínio 

de interesse para membros do endogrupo; b) Ameaça do status de inferioridade: quando 

a Schadenfreude deve aumentar pela ameaça ao status do grupo. Nesta perspectiva 

intergrupal, a identidade social também sugere que as ameaças ao status endogrupal 

aumentam as respostas malévolas para o exogrupo que representam uma ameaça. A 

ameaça de inferioridade endogrupal pode aumentar a Schadenfreude para os exogrupos 

que apresentam tal ameaça. Esta ameaça de inferioridade dentro do grupo, promove a 

Schadenfreude ameaçando o exogrupo, bem como exogrupos independentes, que 

podem servir como alvos (talvez porque eles sejam vistos como rivais); finalmente, c) 

Legitimando circunstâncias: Schadenfreude como extremamente oportunista, dado que 

é passivo e indireto, a Schadenfreude depende de circunstâncias que causam o 

infortúnio alheio e tornam legítima para os membros do endogrupo desfrutar da 

oportunidade. A Schadenfreude parece menos legítima quando a conquista do outro é 

vista como merecimento. Neste sentido, as razões pelas quais as pessoas experimentam 

a Schadenfreude é que ao infortúnio alheio satisfaz sua preocupação ao ver-se 

positivamente. Isto é, o infortúnio do outro pode ser prazeroso porque oferece às 

pessoas a oportunidade de proteger-se, continuar ou melhorar a sua autoavaliação. 
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SCHADENFREUDE E RELAÇÕES INTERGRUPAIS. Marcos Emanoel Pereira 

(Programa de Pós-graduação em Psicologia Universidade Federal da Bahia) 

Em que pese a dificuldade em traduzir diretamente para a língua portuguesa, o termo 

alemão schadenfreude se refere a uma satisfação algo maliciosa desfrutada ao se 

testemunhar o infortúnio de outras pessoas. No contexto da psicologia social, relaciona-

se às emoções ou sentimentos associado aos fenômenos que ocorrem nos grupos, em 

particular, nas relações intergrupais. Nessa perspectiva, tem sido considerado a partir de 

teorias como as das emoções intergrupais, da identidade social ou do modelo de 

conteúdo dos estereótipos. Uma vez que a teoria das emoções intergrupais postula que 

uma maior identificação com um grupo ou a acentuação do senso de pertença grupal 

acarreta uma tendência a encontrar explicações mais centradas na perspectiva grupal do 

que na interpessoal, pode-se concluir que a schadenfreude se torna mais intensa quanto 

maior for o senso de pertença ao endogupo. A teoria da identidade social procura 

identificar como a busca de bens simbólicos – status e prestígio – facilita a formulação 

de julgamentos negativos sobre o exogrupo e contribui para o surgimento de vieses de 

julgamento que favorecem aos membros do endogrupo. A comparação social 

desempenha um papel fundamental nesse contexto, sendo razoável supor que a 

schadenfreude se manifesta de forma mais vigorosa em relação aos grupos com status e 

prestígio social elevado. Ainda que a schadenfreude seja frequentemente definida como 

um satisfação passiva na percepção do infortúnio de outros, um contexto intergrupal 

marcado por acentuadas rivalidades pode contribuir para a implementação de ações que 

venham a se transformar em fenômenos como as perseguições políticas, a limpeza 

étnica ou o genocídio. No que concerne ao modelo do conteúdo dos estereótipos, 

postula-se que os conteúdos estereotípicos podem ser organizados a partir de duas 

dimensões, a competência e a sociabilidade. É possível postular, consequentemente, que 

a schadenfreude é um estado emocional direcionado sobretudo aos grupos percebidos 

como altos em competência e baixos em sociabilidade, os quais usualmente atraem o 

sentimento de inveja. Uma vez que a schadenfreude pode ser conceitualmente 

diferenciada da inveja, torna-se necessário especificar que essa última emoção ocorre 

quando o grupo desfruta o sucesso, enquanto a schadenfreude se manifesta nas 

circunstâncias em que se percebe o fracasso do exogrupo e se supõe que o fracasso é 

merecido, em especial quando o grupo não é percebido como tão competente quanto se 

imaginara. Em que pese o impacto das variáveis situacionais, o estudo e a pesquisa da 

schadenfreude na psicologia social não deve desconsiderar o efeito das variáveis 

disposicionais e precisa levar em consideração o impacto de variáveis mediadoras, tais 

como elencadas nas perspectivas teóricas acima referidas. 

Apoio financeiro/Bolsa: Bolsista de Produtividade 2- CNPq 

Nível do trabalho: Pesquisador - P 
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Mesa Redonda: SUPERVISÃO: SIMILARIDADES E DIVERGÊNCIAS EM 

DIFERENTES CONTEXTOS  

 

DISCUTINDO A SUPERVISÃO E FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO 

BRASILEIRO. Edwiges Ferreira de Mattos Silvares (Universidade de São Paulo, São 

Paulo, SP IPUSP) 

A Psicologia, enquanto área do conhecimento humano tem se desenvolvido e se 

diversificado muito nos últimos anos. No Brasil, foi a lei 4119 de 27 de agosto de 1962 

que regulamentou a profissão do psicólogo, a qual já tem oficialmente mais de 

cinquenta anos de existência. Segundo essa lei, um currículo mínimo foi estabelecido 

composto de uma parte geral comum até o quarto ano, após o qual o aluno deveria 

definir a área de sua habilitação. Nessa medida, para os graduandos de Psicologia que 

quisessem se voltar para a psicoterapia na vida profissional, estágios eram 

desenvolvidos nos serviços criados nas universidades que tinham cursos de Psicologia. 

Resultou deste processo, a cristalização da representação social do psicólogo como 

psicoterapeuta, representação esta que somente a partir de 1996 começou a se alterar. 

Sabidamente, muito pouco foi alterado nesse quadro familiar que se mantinha desde o 

início da oficialização da profissão. A forte ênfase clinica teve como decorrência natural 

o acumulo das filas de espera para as famílias de baixa renda que buscavam solução 

para os seus problemas da vida familiar buscando as clinicas-escola dos cursos de 

Psicologia. Hoje, a formação dos participantes da área não tem evoluído como poderia 

ser esperado pelo desenvolvimento da disciplina. Assim, o cenário antigo de recém 

egressos dos cursos universitários indo buscar orientação de profissionais mais 

experientes para os auxiliarem no exercício da profissão, parece se manter inalterado. 

Hoje quando a Psicologia Clínica e da Saúde e as demais áreas da Psicologia estão mais 

solidamente estruturadas, deve-se reconhecer que, o recém formado não se sente 

preparado para o exercício de sua profissão e busca supervisão. A decorrência natural 

dessas constatações é busca por outros cursos de formação clínica, sejam estes de 

especialização ou de pós-graduação. Muito se tem discutido sobre o processo de 

supervisão, seja focalizando diferentes estratégias na condução da mesma, seja no 

conteúdo abordado pelo terapeuta. Pouco porem se tem discutido sobre as 

especificidades da supervisão no que se refere aos diferentes níveis de formação. A 

presente mesa tem por objetivo discutir em que medida a ação um supervisor da prática 

clínica de aluno de graduação é divergente da de o supervisor de um aluno de 

especialização? O objetivo dessa mesa portanto é discutir essa questão com professores 

que supervisionam atendimento clinico em diferentes níveis de formação. 
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REFLEXOES SOBRE A SUPERVISÃO EM CLINICA: DA GRADUAÇÃO A 

ESPECIALIZAÇÃO. Suzane Schmidlin Löhr (Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba, PR) 

A formação continuada de profissionais é prevista na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDBN) para todos os cursos universitários. Na atuação em Psicologia 

Clínica e da Saúde, mesmo antes desta recomendação acadêmica, recém egressos dos 

cursos universitários costumavam buscar orientação de profissionais mais experientes. 

Em países europeus, como Portugal, há inclusive exigência do recém formado 

acompanhar um profissional experiente por dois anos para então receber autorização 

para exercer, de forma independente, o papel de psicólogo clínico.  A graduação tem 

obrigação de ser generalista, mesmo quando define como sua ênfase a atuação clínica. 

Embora hoje estejam previstos estágios obrigatórios acompanhando o graduando desde 

os anos iniciais até o momento de formatura, a prática oferecida não é suficiente para 

dar conta de todas as demandas futuras, fortalecendo a busca por cursos de 

especialização. A supervisão promove o distanciamento necessário para que o 

profissional analise o trabalho que está realizando, identifique a que estímulos presentes 

no contexto terapêutico está respondendo, além de estabelecer relação com a teoria que 

fundamente as ações que adota na condução do processo. Muito se tem discutido sobre 

o processo de supervisão, por vezes focando nas diferentes estratégias na condução da 

mesma, outras, no conteúdo abordado pelo terapeuta. Pouco porem se tem discutido 

sobre as especificidades da supervisão no que se refere aos diferentes níveis de 

formação. Em que medida a ação um supervisor da prática clínica de aluno de 

graduação é divergente da de o supervisor de um aluno de pós graduação ou de 

especialização? Sabidamente o supervisor, independentemente do nível de formação do 

supervisionando precisa auxilia-lo a discriminar seu fazer enquanto terapeuta, 

analisando as variáveis que controlam as suas ações no momento de terapia relatado 

para o supervisor ou acompanhado pelo supervisor via sala de espelho unidirecional, 

filmagens, dentre outros recursos. Porém o supervisor precisa também discutir com o 

supervisionando dados relativos ao cliente alvo da intervenção, estabelecendo relações 

entre a prática e a teoria, dando assim significação para o fazer em curso, possibilitando 

o planejamento das intervenções futuras e avaliação das realizadas até o momento.  

Certamente o aluno de pós graduação já terá melhor domínio dessas ações que o de 

graduação, o que deverá ser levado em conta pelo supervisor mas por se tratar de uma 

relação interpessoal, a supervisão sofre influência de elementos presentes na própria 

relação, que independem do nível de formação. Há orientações gerais de atitudes a 

serem adotadas pelo supervisor, mas elementos sutis do processo, como 

estabelecimento de vínculo, empatia percebida pelo supervisionando por parte do 

supervisor, domínio teórico do supervisor no conteúdo abordado, podem influenciar os 

resultados da supervisão. Com a grande explosão de cursos de psicologia no Brasil no 

século XXI, há 721 cursos registrados no e-mec em 2016, muitos recém formados estão 

continuamente procurando espaço para atuação profissional. Supervisores com bom 

preparo e conscientes da importância de seu papel para o supervisionando e da diferença 

de formação na supervisão da pós graduação poderá promover melhor a supervisão e 

nessa medida, poderá contribuir de forma mais coerente para a valorização da 

psicologia pela comunidade, a qual, situada em um dos extremos do processo, passa a 

receber um serviço de qualidade. 
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AS VICISSITUDES DO PROCESSO DE SUPERVISÃO EM CLÍNICA SOCIAL 

PARA GRADUANDOS EM PSICOLOGIA. Ana Cláudia de Azevedo Peixoto 

(Departamento de Psicologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 

LEVICA – Laboratório de estudos sobre Violência contra crianças e adolescentes - Rio 

de Janeiro / RJ). 

O objetivo deste trabalho é discutir as vicissitudes no processo de supervisão em 

psicologia no curso de graduação, especificamente, em um modelo de intervenção 

interdisciplinar na clínica social. Os atendimentos são realizados em uma organização 

não governamental denominada Associação Vida Plena de Mesquita, em parceria com a 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Trata-se de um programa que possibilita 

ao aluno- estagiário o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de qualquer tipo 

de violência, utilizando os pressupostos da terapia cognitivo-comportamental. Os 

pacientes são recebidos no programa, a partir de encaminhamentos feito pelo Juizado da 

Criança e do Adolescente das Comarcas dos Municípios de Nova Iguaçu e Mesquita. A 

porta de entrada também se estende via demanda espontânea da comunidade, bem como 

pelos equipamentos de proteção social dos Municípios ao entorno da Associação. Sobre 

os aspectos procedimentais da supervisão, ela ocorre em grupo uma vez por semana na 

Universidade. Todos os alunos supervisionandos desse estágio, também fazem parte do 

Laboratório de Estudos sobre Violência contra Crianças e Adolescentes, e se reúnem 

semanalmente após a supervisão com uma equipe maior de alunos da graduação e pós-

graduação para estudar e discutir questões mais amplas que permeiam a vida dessa 

população, tais como: políticas públicas na infância e adolescência, execução do 

estatuto da criança e do adolescente, política de assistência social no Brasil, 

consequências da violência e elaboração de ações para prevenção da violência. 

Relacionado às questões práticas no processo de supervisão desse estágio, foi necessário 

desde o início, criar estratégias para a ativação da rede de trabalho que já atuava contra 

a violência nos municípios atendidos pelo programa. Tanto no sentido de conhecer a 

rede, quanto na ideia de fortalecer os equipamentos já existentes, tais ações são 

necessárias quando atuamos sobre o que hoje é considerado um problema de saúde 

pública no Brasil, a violência. Tendo em vista ser um problema multicausal e 

epidêmico, foi necessário também a criação de um projeto no programa que objetivasse 

o acompanhamento dos pais e responsáveis dos usuários, com vistas a prevenção da 

violência e desenvolvimento de habilidades sociais e comportamentais para eliminar 

comportamentos disfuncionais já existentes no meio familiar. Dessa forma, toda a 

equipe que trabalha com as crianças / adolescentes e seus familiares, se reúnem 

mensalmente, para discutir casos e pensar ações no programa que viabilizem a 

manutenção e desenvolvimento do mesmo. Os estagiários também participam de 

discussões com as equipes técnicas do Juizado, pois a maior parte de seus 

encaminhamentos refere-se a crianças acolhidas institucionalmente, que foram afastadas 

de seus lares para serem protegidas ou que estão aguardando o processo de adoção. Por 

se tratar de atendimento as camadas mais vulneráveis da sociedade, bem como por 

circunscrever-se ao reestabelecimento de danos à estrutura biopsicossocial, gerado pela 

violência, o aluno-estagiário desse programa precisa desenvolver uma capacidade de 

articulação com diferentes saberes, desde a medicina ao direito, também adquirir 

habilidades e conhecimentos na teoria cognitivo- comportamental e suas atuações, bem 

como na abordagem sistêmico-familiar. Tornando a supervisão um processo rico e 

desafiador.  
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Mesa Redonda: TERCEIRO SETOR, EDUCAÇÃO ESPECIAL E 

ENVELHECIMENTO: DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA PSICOLOGIA 

ESCOLAR E DA EDUCAÇÃO 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL E ENVELHECIMENTO: REFLEXÕES SOBRE 

REFERÊNCIAS TEÓRICAS E METODOLÓGICAS PARA O CAMPO DA 

GERONTOLOGIA.  Ana Beatriz Rocha-Lima (Núcleo de Estudos em Psicologia na 

Educação do Maranhão (NEPEMA), Universidade CEUMA (São Luís-MA)) 

O envelhecimento populacional é um fenômeno nacional e mundial, que representa uma 

desafio para estudiosos e pesquisadores de diferentes áreas. A gerontologia constitui o 

campo que congrega várias disciplinas científicas e assim constitui uma área 

multidisciplinar e multiprofissional. A multidisciplinariedade na área do envelhecimento 

humano, beneficia-se e é beneficiada pelo diversos saberes teóricos e científicos, ancorados 

pela Psicologia, Educação, Ciências Sociais e Medicina, por exemplo. O aspecto 

multiprofissional representam práticas estabelecidas pela geriatria, fisioterapia, 

enfermagem, serviço social, direito e psicologia, cuja ciência psicológica por meio de suas 

muitas áreas como psicologia do envelhecimento, psicologia clínica, psicologia positiva, 

psicologia social, psicologia educacional contribuem para qualidade de vida das pessoas 

que estão envelhecendo. Para que o envelhecimento seja vivenciado como uma experiência 

positiva, essa longevidade alcançada por meio de conquistas sociais e revolução técnológica 

importantes no último século, deve ser acompanhada de oportunidades contínuas de 

educação, saúde, segurança e participação social. A Organização Mundial de Saúde adotou 

o termo envelhecimento ativo para expressar os domínios necessários para que as pessoas 

possam envelhecer com qualidade de vida. Para esse organismo internacional, o processo de 

otimização das oportunidades de educação, saúde, participação e segurança com o objetivo 

de melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas define o envelhecimento ativo. Nessa 

perspectiva, a emergência da velhice como fenômeno social demanda a formação de 

profissionais qualificados para atender a demanda de uma sociedade que envelhece. Assim, 

a Gerontologia se transforma numa área especializada do saber e de intervenção em 

permanente construção e aprimoramento. Uma área com a função de fornecer diretrizes 

para políticas públicas e sociais direcionadas à investigação das questões associadas ao 

processo de envelhecimento, à velhice e aos idosos; assim como, à formação do profissional 

que trabalha coma população idosa. Esse estudo tem como objetivo principal refletir sobre o 

papel do psicólogo e contribuições dos diversos campos da psicologia para a área da 

gerontologia. Pretende ainda refletir sobre a formação em psicologia no que se refere a 

instrumentalizar profissionais para os variados tipos de atendimento; fornecer supervisão à 

atuação prática nas diferentes fases do envelhecimento e nos diversos tipos e locais de 

atendimento do idoso, de sua família e da comunidade. São apresentadas duas modalidades 

de intervenção grupal com idosos que frequentam um programa social e que pertencem a 

contextos considerados de alta vulnerabilidade social. A primeira modalidade se refere a 

uma “Oficina da Expressão da Vida Humana”, cujo ambiente educativo tem a função de 

estimular o pensamento original e crítico permitindo assegurar a qualidade da aprendizagem 

nas pessoas idosas, por meio da arte, expressão corporal, procedimentos interpretativos e de 

autoconhecimento, cuja ideia é a de que o encontro inter-humano promove a capacidade 

criadora humana. E a segunda modalidade refere-se ao uso da terapia comunitária 

integrativa como tecnologia social para promover a criação de redes solidárias e promover a 

saúde mental entre esse grupo de idosos. 

Nível do trabalho: Pesquisador - P 
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EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA PARA ALUNOS COM CEGUEIRA 

CONGÊNITA.  Francisca Morais da Silveira (Departamento de Psicologia - 

Universidade Federal do Maranhão, São Luis –MA), Marcelo Leite França 

(Universidade Federal do Maranhão, São Luis –MA) 

Reflete-se sobre a educação sexual oferecida aos alunos com cegueira congênita na 

escola, buscando-se romper com a visão fragmentada e reducionista alimentada durante 

anos pela desinformação, gerando obstáculos sociais, comprometendo a possibilidade 

de informações sobre o desenvolvimento sexual de pessoas cegas. Percebe-se 

preconceitos com a sexualidade em deficiente visual, esse desconforto pode ser devido 

ao desconhecimento, culminando em percepções errôneas, que pode privar o deficiente 

uma vida sexual normal. Objetivo: identificar estudos sobre a responsabilidade na 

educação sexual dos jovens acometidos de cegueira congênita, refletindo sobre o papel 

politico da escola com esses alunos, além de verificar pesquisas com informações sobre 

a implantação efetiva da educação sexual aos cegos nas escolas de São Luis-MA. 

Método: Enfoca-se como pesquisa de abordagem dialética, qualitativa, pois implica em 

uma revisão e uma reflexão crítica e totalizante, porque submete à análise toda 

interpretação pré-existente sobre o objeto de estudo. Traz como necessidade a revisão 

crítica dos conceitos já existentes a fim de que sejam incorporados ou superados 

criticamente pelo pesquisador. Resultados: Percebeu-se carência de uma adaptação dos 

currículos escolares com relação ao item sexualidade para pessoas acometidas de 

cegueira congênita; encontrou-se 369 artigos brasileiros abordando temas sobre 

sexualidade de maneira geral, mas a quantidade que faz referencia a pessoas cegas é 

insignificante, deixando obvio as necessidades de mais estudos e publicações 

relacionados ao tema e de implementação de projetos de politicas publicas que garantam 

a educação sexual de jovens cegos nas escolas com orientação extensiva a família 

desses jovens; verificou-se que a Educação sexual para acometidos de cegueira é tema 

de difícil acervo bibliográfico, embora exista um percentual bastante grande no Brasil 

de pessoas cegas; Identificou-se lacuna no processo educativo com inclusão da 

educação sexual não sendo mais uma ação isolada, mas a construção de diálogos em 

conjunto com a família, possibilitando atividades de interação escola, família e 

comunidade, oferecendo qualidade de vida sexual ao aluno com cegueira congênita. 

Considerações finais: Tema relevante pela sua carência, apesar das informações serem 

obtidas através da visão, raramente é pensado sobre o processo de ver, e, sobre a 

ausência deste para os que têm visão normal. O papel da escola é trabalhar informações 

científicas, contextualizá-las, propiciar o debate de temas pertinentes à idade da turma, 

educando jovens para uma vida saudável, entendendo a sua anatomia e a sua fisiologia. 

A Orientação Sexual na escola possibilita uma ajuda familiar, no sentido de servir de 

suporte cientifico para uma conversa entre pais e filhos. Oportunizam educadores e pais 

atuarem juntos na formação, aproximando a família e a escola num processo de 

interação, melhorando o relacionamento entre pais e educadores, garantindo 

confiabilidade ao trabalho educativo. 

Nível do trabalho: Iniciação Científica - IC (trabalho de graduação) 

Palavras-chave: Educação Sexual para cegos, cegueira congênita, família e escola. 

Área da Psicologia: ESC - Psicologia Escolar e da Educação 

 

 



 

Este resumo é parte integrante das Comunicações Científicas apresentadas na 46ª Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira de Psicologia – Fortaleza, 2016 – ISSN 2176-5243 

 

PSICOLOGIA ESCOLAR EM ONG: UM ESTUDO SOBRE O PERFIL DE 

EDUCADORES SOCIAIS. Pollianna Galvão (Núcleo de Estudos em Psicologia na 

Educação do Maranhão (NEPEMA), Universidade CEUMA, São Luís-MA) 

A atuação de psicólogos escolares em organizações não governamentais (ONGs) é uma 

realidade relativamente recente para a área da Psicologia no Brasil. Em sua origem, a 

Psicologia Escolar direcionou a sua prática no contexto da escola, privilegiando estudos 

e intervenções no âmbito da Educação Básica. Contudo, outros espaços institucionais 

têm surgido como ambientes de trabalhos férteis ao trabalho de psicólogos escolares, 

devido ao reconhecimento do potencial educativo agregado a esses locais, fator que os 

aproximam dos propósitos desse profissional que se compromete com o 

desenvolvimento humano. Nesse cenário emergente, a Psicologia tem se deparado com 

desafios relacionados à formação do educador social, no que se refere especialmente às 

competências necessárias à promoção do desenvolvimento psicológico dos educandos. 

O educador social atua em contextos educativos não formais, que surgem por meio de 

ações advindas da sociedade civil, ainda apresentando um perfil pouco definido para o 

exercício competente de sua atuação. Reconhecendo que educação não formal é um 

cenário legítimo para a mediação pedagógica, concebe-se que os processos de 

aprendizagem e desenvolvimento possam ser revistos e otimizados a partir da 

contribuição científica da Psicologia Escolar. Para isso, defende-se que a assessoria 

permanente ao trabalho educativo é uma estratégia privilegiada para a potencialização 

da atuação do educador. Assim, essa pesquisa teve como objetivo investigar o perfil de 

educadoras sociais em um contexto educativo não formal (ONG) em São Luís – MA, 

visando conhecer as possibilidades de mediação da Psicologia Escolar para o 

desenvolvimento de suas competências. O estudo ancorou-se na psicologia histórico-

cultural do desenvolvimento em articulação com a abordagem por competência e a 

literatura da Psicologia Escolar. Foram desenvolvidas duas etapas: o mapeamento 

institucional e o memorial da trajetória escolar e profissional. Participaram da pesquisa 

15 educadoras sociais, sendo a sua maioria de baixa condição socioeconômica e advinda 

das comunidades próximas à ONG. Os resultados revelaram que a instituição passava 

por um momento histórico que demandava uma redefinição das competências para uma 

atuação mais condizente ao trabalho do educador social, transitando de atividades de 

cunho essencialmente assistencialista de apoio pedagógico para ações que visavam à 

formação crítica e autônoma dos educandos. Percebeu-se que as intervenções realizadas 

pelos gestores não estavam exercendo significativa mudança no perfil das educadoras, 

as quais apresentaram características ainda relacionadas às atividades anteriores à 

ressignificação da cultura institucional. As informações sinalizaram para um contexto 

propício à atuação e intervenção da Psicologia Escolar na mediação do desenvolvimento 

adulto para a formação das competências necessárias à atuação das educadoras. 

Nível do trabalho: Pesquisador - P 
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Mesa Redonda: VALIDAÇÃO DAS ESCALAS DE PERDÃO SOLIDARIEDADE E 

ESPERANÇA E AVALIAÇÃO DO SENTIDO DE VIDA EM ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS 

 

PERDÃO, SOLIDARIEDADE, ESPERANÇA E DE SENTIDO DE VIDA. Cleia 

Zanatta Clavery Guarnido Duarte (Mestrado em Psicologia, Universidade Católica de 

Petrópolis, Petrópolis, RJ) 

Perdão, solidariedade e esperança constituem temas de interesse nos estudos da 

Psicologia relacionados ao objetivo primordial da ciência psicológica que é a promoção 

de saúde psíquica e do bem-estar e ajustamento psicossocial. São temas que induzem 

reflexões sobre valores, felicidade, equilíbrio social e sentido de vida dentre outros, pois 

permitem estabelecer uma relação de intimidade, conforto e segurança em relação ao 

futuro pessoal, utopias sociais e realização de sentido para viver. Assim, parte-se do 

pressuposto de que o perdão, a solidariedade e a esperança possuem relação estreita com 

a intensidade do sentido de vida na perspectiva teórica da Logoterapia. O perdão é uma 

resposta à uma atitude ofensiva na qual o ofendido abre mão do afeto negativo (por 

exemplo, a hostilidade), de estados cognitivos (por exemplo, pensamentos de vingança) 

e comportamentos (por exemplo, agressão), podendo, também, adotar alguma resposta, 

até mesmo positiva, como por exemplo, compaixão. Trata-se, ao mesmo tempo de uma 

atitude e de um valor que tendem a gerar bem-estar psicológico, ajustamento social e 

maior positividade para viver. A solidariedade refere-se a uma atitude de natureza 

afetiva, que se manifesta nas relações interpessoais, caracterizada por proximidade e 

identificação com o outro, baseadas nas semelhanças entre pessoas, convivência, bem-

estar resultante da convivência, cooperação, práticas beneficentes, cumprimento de ritos 

decorrentes de expressões simbólicas. Estes atributos atitudinais são reforçados pela 

atração, similaridade, cooperação e intimidade que as pessoas experimentam nas 

relações interpessoais, constituindo-se, a solidariedade, também um valor, que favorece 

a realização de sentido de vida. A esperança constitui um tipo de pensamento relativo 

aos objetivos, motivações e formas de definir caminhos e metas para realização de algo, 

o que permite ampliar a ideia para realização de sentido. A esperança é, também, no 

âmbito da Teologia considerada um valor a ser alimentado pela crença na existência de 

um ser superior, que controla e cuida da humanidade e também pode ser, 

psicologicamente, considerada um tipo de crença. O termo esperança parece estar 

associado ao sentido de vida, pois, ao pronunciar-se esta palavra, tem-se o sentimento 

de realização, de positividade, de crença em algo melhor, sendo possível experimentar 

bem-estar ou alívio, quando se está enfrentando alguma adversidade, revela um 

sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja; confiança em 

coisa boa, fé, expectativa, espera, promessa, algo que não passa de uma ilusão. Desse 

modo, vê-se a interligação teórica entre os temas o que contribui para subsidiar 

teoricamente a investigação empírica para validação de escalas que se propõem a 

mensurar o perdão, a solidariedade e a esperança, como variáreis independentes 

relacionando-as ao conceito de sentido de vida, como variável dependente. 
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O CONCEITO DE SENTIDO DE VIDA EM LOGOTERAPIA. Helga Hinkenickel 

Reinhold (Fundação de Ensino Otávio Bastos, São Paulo) 

Para a Logoterapia, a busca e realização de sentido na vida constituem motivação 

primária do ser humano, este formado por três dimensões: somática, psíquica e noética. 

A dimensão somática se refere aos fenômenos corporais; na dimensão psíquica estão 

nossas disposições, instintos, aptidões intelectuais, sensações, desejos, 

condicionamentos sociais. Juntas, as dimensões somática e psíquica constituem o 

psicofísico. A dimensão noética (de nous, espírito, mente) engloba a vontade de sentido, 

nossa orientação para objetivos e liberdade para tomar decisões, posicionamento perante 

o psicofísico, religiosidade, fé, ideais, valores, responsabilidade, entre outras 

características exclusivamente humanas. A dimensão noética possui dois recursos: 

autotranscendência – fazer algo em prol de uma causa ou pessoa, e autodistanciamento 

– liberdade do homem para se colocar à distância de si mesmo enquanto organismo 

psicofísico, escolhendo uma atitude diante de seus condicionamentos. As três 

dimensões constituem unidade apesar da variedade. Ao contrário das dimensões física e 

psíquica em que somos impulsionados, na dimensão noética somos nós que damos a 

direção. A orientação pelo sentido está baseada numa tensão entre o “ser” e o “dever 

ser” – o princípio da noodinâmica – o que nos permite realizar valores objetivos no 

mundo externo. Os valores, podem ser de três tipos: criativos – que a pessoa realiza ou 

coloca no mundo; vivenciais – aqueles que recebem do mundo; e valores de atitude, 

realizados quando a pessoa está diante de uma situação limite, de sofrimento inevitável 

– dor, culpa e morte. Como cada pessoa é única e insubstituível, o sentido (logos) é 

específico de cada um, em cada situação. A vida tem um caráter de “chamamento”, o 

ser humano é interrogado a todo momento, e tem que responder e viver de acordo com o 

que tem sentido. A consciência é nosso órgão de sentido; pode ser definida como a 

capacidade de procurar e descobrir o sentido único e exclusivo oculto em cada situação. 

Portanto, o sentido precisa ser encontrado, descoberto a cada momento, está inerente à 

situação; não precisa ser criado. Encontramos o sentido por meio da realização de 

valores. Além desse conceito de sentido do momento, há o suprassentido, ou sentido 

último, conceito metafísico que consiste no sentido que o homem tenta alcançar e 

pressentir por meio da fé, transcendendo, assim, a compreensão racional dos fenômenos 

da vida. Vazio existencial significa a falta de sentido para a vida, não constitui doença, é 

sinal de busca de sentido, ao passo que, na neurose noogênica, há frustração da vontade 

de sentido, ou busca insatisfeita do sentido da vida. Para a Logoterapia de Viktor Frankl 

, o ser humano não é um sujeito passivo e vítima do destino, impulsionado por 

mecanismos inconscientes, características biológico-genéticas ou condicionamentos 

sociológicos: constitui uma totalidade noo-psicofísica, ou seja, é constituído de corpo e 

psique, sob a hegemonia da dimensão noética, a qual permite à pessoa encontrar e viver 

o sentido de sua vida pela realização de valores. 
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TRATAMENTO ESTATÍSTICO PARA VALIDAÇÃO DAS ESCALAS SOBRE 

PERDÃO, SOLIDARIEDADE E ESPERANÇA E AVALIAÇÃO DO SENTIDO 

DE VIDA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. José Carlos Tavares da Silva 

(Mestrado em Psicologia, Universidade Católica de Petrópolis, Petrópolis, RJ) 

O trabalho objetivou validar as escalas sobre perdão, solidariedade e esperança numa 

amostra de 397 estudantes universitários e avaliar sentido de vida de 200 estudantes que 

compõem esta amostra, como forma de realizar estudos exploratórios acerca da 

estabilidade da escala de sentido de vida, para posterior aplicação a um grupo de 1000 

estudantes. As escalas foram aplicadas em duas instituições de ensino superior de 

Petrópolis: a Universidade Católica de Petrópolis (UCP) e Faculdade de Medicina de 

Petrópolis, da Fundação Arthur de Sá Earp (FMP-FASE). Considera-se para a 

investigação futura, os fatores competência para o perdão, sentimento de solidariedade e 

atitude de esperança, variáveis independentes e sentido de vida, variável dependente. 

Neste trabalho de validação das 3 escalas utilizou-se a análise fatorial exploratória e 

tendo em mente o rigor esperado para projetos desta natureza, observou-se para cada 

escala, os elementos de qualidade, tais como validade externa, consistência interna e 

presença de seus traços indicadores. Para essa validação recorreu-se ao alfa de 

Cronbach, que apresentou valores superiores a 0,5. Cumpre observar que todas estas 

escalas estão validadas no exterior, sendo utilizadas com elevado grau de citação pela 

comunidade científica. Contudo, não se encontrou dados de validação destas no Brasil, 

o que torna este trabalho um instrumento de validação a nível nacional. A amostra atual 

de 397 universitários está distribuída entre 10 cursos: PSICOLOGIA (56), DIREITO 

(41), ENGENHARIA (48); ADMINISTRAÇÃO (16); MARKETING (3); MEDICINA 

(96); HISTÓRIA (36); PEDAGOGIA (50); LETRAS (12) e; BIOMEDICINA (39). 

Dados demográficos foram inseridos para permitir pesquisas posteriores a esta. Quanto 

à avaliação do sentido de vida, os trabalhos de análise comparativa, baseados em 

correlação de Pearson, item a item e curso comparado a curso, apresentam valores 

elevados na maioria dos itens pareados, resultando no caso da comparação dos alunos 

dos cursos de Engenharia e Psicologia, não haver variação significativa, admitindo-se 

tendências similares no pareamento da escala de sentido da vida para alunos destes dois 

cursos. O mesmo não se pôde afirmar com relação à comparação com os pesquisados no 

curso de Medicina, cuja análise evidenciou independência correlacional com os outros 

dois cursos. Utilizando-se índice de Pearson para avaliações intergrupos e intragrupo 

para os fatores realização e busca de sentido de vida, evidenciaram-se as diferentes 

correlações em que busca e realização estão positivamente correlacionadas nos 

diferentes conjuntos de alunos comparados por curso a que pertencem, e no caso da 

Medicina, verificou-se que estes dois fatores se colocam como independentes, tanto na 

comparação intragrupo quanto na comparação intergrupos com Psicologia e Engenharia 

par-a-par. Demais comparações encontram-se no texto completo do trabalho. 
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